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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2561 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
ม าต รฐ านหล ั ก ส ู ต ร ร ะ ด ั บ อ ุ ดมศ ึ ก ษ า แล ะ เ กณฑ ์ ม าต รฐ าน อ ื ่ นๆ  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  ต ่ อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สาธารณชน เนื ้ อหาของรายงานประกอบด้วย 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเปน็ช่วงปีการศึกษา  2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562) 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงาน  จุดอ่อน         
จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ           
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรกฎาคม 2562 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินงานตามด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ใน
รอบปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) และได้จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองและผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
2. AUN 2: Program Specification (ข้อก าหนดของหลักสูตร) 
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ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
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6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน) 
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9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน) 
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ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทที่ 1 
สว่นน า 

 
1. ประวตัโิดยยอ่ของหลกัสตูร 

ในยุคของข้อมูลข่าวสารดิจิตอล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ธุรกิจต้องปรับตัวและพยายามด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จได้ รวมทั้งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” อย่างไรก็ตามปัจจุบันทรัพยากรบุคคลทางธุรกิจที่มีคุณภาพยังขาดแคลน ดังนั้น 
การผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านธุรกิจของโลกปัจจุบันและให้ทัดเทียมกับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ
จ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นในทุกปี ในการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ จะเห็นได้ว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีความพร้อมด้านบุคลากร มีคณาจารย์ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาการด้านบริหารธุรกิจในการเรียนการสอน การท าวิจัย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปและสังคม และเป็นก าลังส าคัญในการเปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2557 
 
2. วตัถปุระสงค ์จดุเนน้ จุดเดน่ของหลกัสตูร 

การเปิดหลักส ูตรบริหารธ ุรก ิจมหาบ ัณฑิตของคณะศิลปศาสตร ์และว ิทยาการจ ัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีจุดประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้าน
บริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ 
(Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการ
ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบริหารธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความส านึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเอง
และสังคม 

2.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ 
2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ 

ประยุกต์และบูรณาการเพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

2.4 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.5 ผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รวมถึง
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

 
3. โครงสร้างการจดัองคก์ร และการบริหารจัดการ 

 
ภาพที ่1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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4. นโยบายการประกนัคณุภาพของสาขาวชิา 
4.1 การบรหิารหลกัสูตร  

4.1.1 กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

4.1.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่
วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

4.1.3 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู ้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

4.1.4 เจ้าหน้าท ี ่ฝ ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การ
บริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

   4.2. การบรหิารทรพัยากรการเรียนการสอน  
4.2.1 การบรหิารงบประมาณ 

4.2.1.1 มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีให้ก ับหลักส ูตร เพื ่อจัดหา ต ารา สื ่อการเร ียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

4.2.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
เพื ่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้
งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียูเ่ดมิ  
มหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย

มีส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านการบริหาร
จัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆกับ
หอบรรณสารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส่วนระดับคณะฯ มีหนังสือต าราเฉพาะ
ทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงโดย
อุปกรณ์การสอนประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกับหอบรรณสารสนเทศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการจัดซื้อ
หนังสือและต าราที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้
ประกอบการเรียนการสอนโดยการส ารวจความต้องการหนังสือดังกล่าวจากอาจารย์
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ผู้สอนและอาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื ่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือต าราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะฯจะต้องจัดสื ่อการสอนอื่นเพื ่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์เพิ่มเติม 
4.2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร 

4.2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                            
4.2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
  4.3 การบรหิารคณาจารย์ 
    4.3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

4.3.1.1 เนื ่องจากเป็นหลักสูตรภายใต้สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจจึงบริหาร
อาจารย์จากอาจารย์ของภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

4.3.1.2 อาจารย์ที่ได้รับเชิญให้สอนครั้งแรกจะได้รับการประชุมชี้แจงรับคู่มือ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษา (กรณีสอนภาคการศึกษาที่ 1) และหรือ ถูกเชิญ
ให้เข้าร่วมประชุมฟังอธิบาย แนะน ารายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุมอาจารย์ผู้สอน
ที่จัดทุกสิ้นภาคการศึกษา (กรณีสอนในภาคการศึกษาที่ 2) 

   4.3.2  การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัมมนาร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันท างาน โดยหลักสูตรจะรับผิดชอบ
วางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   4.3.3  การแตง่ตัง้คณาจารยพ์เิศษ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสนับสนุนและจัดให้มีอาจารย์พิเศษที่คัดเลือก

จากนักธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติและ/หรือศิษย์เก่าที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมจากทฤษฎีในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติและความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและ
อาจารย์พิเศษเพื่อให้ได้มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
 4.4 การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน  
   4.4.1 การก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและ
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิัตงิาน 

ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 คร้ังต่อ
ปี  
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  4.5 การสนบัสนนุและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา  
   4.5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แกน่กัศกึษา  

4.5.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน าดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะ
ท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.5.1.2  เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที ่ศึกษาและมีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ภายในปีการศึกษาที่ 1) 

4.5.1.3 ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.5.1.4 จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการเขียนบทความวิจัย 

    4.5.2  การอทุธรณข์องนกัศกึษา   
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
  4.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

4.6.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิ ชาการกับองค์กร
ภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) และผู้ใช้บัณฑิต 

4.6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุก 5 ปีการศึกษา) 
 
  4.7 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)  

ตวับง่ชีแ้ละเป้าหมาย 
ปกีารศกึษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอนของแต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามแบบ X X X X X 
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ตวับง่ชีแ้ละเป้าหมาย 
ปกีารศกึษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
มคอ.7  ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

รวมตวับง่ชีบ้งัคับทีต่อ้งด าเนนิการ (ขอ้ 1-5) ในแต่ละป ี X X X X X 
หมายเหต ุ ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 

เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
5. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหลักสตูร  

5.1 โครงสรา้งหลกัสตูร รายละเอียดตามแผนการศึกษาดังนี้ 
 

6 รายวชิา 
แผน ก แบบก 

1 
แผน ก แบบก 

2 
วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
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            หมายเหตุ: รายวิชาเสริมพื ้นฐานเป็นรายวิชาที ่ต้องการปรับพื ้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่
นักศึกษาก่อนเรียนรายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
5.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน 

 

ที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วชิาการ ชือ่-สกลุ 

วฒุกิารศกึษาระดบั 
ตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา),                    
สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา, 

ปทีีส่ าเร็จการศกึษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงานทาง 
วชิาการ 

1 3-9007-
00532-10-

9 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร

ย์ 

นายสุวิต ศรีไหม* ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.
ธรรมศาสตร์, 2541 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 
จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 2547 
Ph.D. (Management and 
Accounting), Lincoln 
University, New Zealand, 2555 

มคอ.2
ภาคผนวก 

ง 
 

2 4-1017-
00092-55-

5 

ผู้ช่วย
ศาสตราจาร

ย์ 

นางสาวเกษรา
ภรณ์ สุตตาพงค์ 

สส.บ. (สารสนเทศศึกษา), ม.วลัย-
ลักษณ์, 2546 
กจ.ม. (การจัดการ), ม.มหิดล, 
2548    
Ph.D. (Management), 
Huazhong University of 
Science and Technology, 
China, 2556 

มคอ.2
ภาคผนวก 

ง 
 

3 3-9298-
00106-07-

0 

อาจารย์ นางนนทิภัค  
เพียรโรจน์* 

บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2539 
M.B.A. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ
, 2543 
Ph.D. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 
2555 

มคอ.2
ภาคผนวก 

ง 
 

4 3-9011-
00650-96-

9 

อาจารย์ นางสาวยุวดี ลี
เบ็น 

บธ.บ. (วิทยาการจัดการ), ม.
สงขลา-นครินทร์, 2549 
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
Ph.D. (Agribusiness 

มคอ.2
ภาคผนวก 

ง 
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ที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วชิาการ ชือ่-สกลุ 

วฒุกิารศกึษาระดบั 
ตร-ีโท-เอก (สาขาวชิา),                    
สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา, 

ปทีีส่ าเร็จการศกึษา 

ภาระงาน
สอนและ
ผลงานทาง 
วชิาการ 

Management), Asian Institute of 
Technology,  2556 
 

5 3-1009-
01576-94-

1 

อาจารย์ นางสาวฬุลิยา *  
ธีระธัญศิริกุล 

B.Sc. (Accounting), ม.กรุงเทพ, 
2535 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ม.วลัย
ลักษณ์, 2545 
Ph.D. (Management), Asian 
Institute of Technology, 2555 

มคอ.2
ภาคผนวก 

ง 
 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ปีการศึกษา 2560 จัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้สอนในทุกรายวิชา 

5.3 นกัศกึษา และอตัราการส าเรจ็การศึกษา 
 
ตารางที ่2 แผนการรบันกัศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนกัศกึษา 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
แผน ก แบบ ก1 และ ก2 

ชั้นปีที่ 1 7 - 2 - 3 
ชั้นปีที่ 2 - 5 4 2 2 
รวม 7 5 5 2 5 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 1 1 3 - 
 

5.4 ศิษยเ์ก่า 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 มีผูส้ าเร็จ
การศึกษาในปี 2558 จ านวน 1 คน ปี 2559 จ านวน 1 คน และปีการศึกษา 2560 3 คน ทั้ง 
5 คนเป็นผู้ท างานแล้วก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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5.5 งบประมาณ 
 งบประมาณรายรบั (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
 

ปงีบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 
ภาค 
2 ภาค 1 

ภาค 
2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย* ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

     
102,750  

      
60,750  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

     
174,000  

     
121,500  

ค่าลงทะเบยีน 
     
227,250  

     
269,250  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

     
486,000  

     
538,500  

เงินอดุหนุนจาก
รัฐบาล** 

     
900,000  

     
900,000  

     
936,000  

     
973,400  

   
1,012,30
0  

   
1,052,80
0  

   
1,094,90
0  

   
1,138,70
0  

   
1,184,20
0  

   
1,231,60
0  

รวมรายรับ 

   
1,230,00
0  

   
1,230,00
0  

   
1,596,00
0  

   
1,633,40
0  

   
1,672,30
0  

   
1,712,80
0  

   
1,754,90
0  

   
1,798,70
0  

   
1,844,20
0  

   
1,891,60
0  

จ านวนนักศึกษา
ต่อคน 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
*ค่าธรรมเนยีมการศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
**เงินอดุหนุนจากรัฐบาลค านวณจากค่าจ้างอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน + เงินเลื่อนขัน้ร้อยละ 4 ต่อรอบการ

ประเมิน 
  
 งบประมาณรายจ่าย (หนว่ยบาท) 

หมวดเงนิ 
ปงีบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ           
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      2,007,500       2,133,500       2,307,100       2,495,000       2,698,100  
   - เงินเดือนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร      1,800,000       1,909,400       2,065,100       2,233,600       2,415,800  
   - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร        207,480         224,078         242,005         261,365         282,274  

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(ไม่รวม 
3)        408,000         756,000         756,000         771,000         771,000  
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หมวดเงนิ 
ปงีบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด าเนินการ           
   - ค่าสอน + ค่าตอบแทน
วิทยากร        270,000         270,000         270,000         270,000         270,000  

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่          15,000           15,000  
         
15,000  

         
30,000  

         
30,000  

   - ค่าจัดท าเอกสาร          30,000           60,000  
         
60,000  

         
60,000  

         
60,000  

   - ค่าเอกสารส่วนกลาง 
           
3,000  

           
6,000  

           
6,000  

           
6,000  

           
6,000  

   - ค่าจัดสอบ                -             15,000  
         
15,000  

         
15,000  

         
15,000  

   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์                -           300,000         300,000         300,000         300,000  
   - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งาน          90,000           90,000  

         
90,000  

         
90,000  

         
90,000  

3. ทุนการศึกษา                -                   -                   -                   -                   -    
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย        483,100         577,900         612,620         653,200         693,800  
รวม (ก)      2,898,600       3,467,400       3,675,720       3,919,200       4,162,900  
ข.งบลงทุน           
ค่าครุภัณฑ์        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  
รวม (ข)        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  
รวม (ก) + (ข)      3,298,600       3,867,400       3,775,720       4,019,200       4,262,900  
จ านวนนักศึกษา               15                30                30                30                30  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา        219,900         128,900         125,900         134,000         142,100  
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5.6 สิง่อ านวยความสะดวก และสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดาเนิน
การจัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสาร
ออนไลน์หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกหรือ
พิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดซึ่ง
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 วิทยาเขต 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ตารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่
ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ 
3. การเสนอ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ 
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้น าข้อมูลมาจัดการขอเปิดรายวิชา 
และห้องอาคารสถานที่ในการก าหนดห้องปฏิบัติการทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการ
ทางภาษา เพื ่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่ส ุด โดยปัจจุบันมีห้องทาง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 300 คน ปฏิบัติการ
ทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน คร้ังละ 110 คน 
5. ศูนย์สนเทศและการเร ียนรู ้ได้ท  าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นระจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเร่ิมเร่ิมและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิด
ห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและ
ทดแทน 
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บทที่ 2 

รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 
 

รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรประจ าปกีารศกึษา 2561 

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 
(แบบฟอรม์นีใ้ชส้ าหรบักรณทีีน่กัศกึษาทกุคนในหลกัสตูรทีใ่ชเ้กณฑ์ สกอ 2548 และ 

ยงัไม่ม/ียงัไมใ่ช้หลกัสตูรฉบบัใหมท่ีใ่ช้เกณฑ ์สกอ 2558) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

…………………………………………………………. (ลายเซ็นต์) 
                               (          ดร.นนทิภัค  เพียรโรจน์          ) 

                                                           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

 
ผู้ประสานงานเกี่ยวกบัรายงานฉบบันี ้
1. ชื่อ..ดร.นนทิภัค  เพียรโรจน์  
    ต าแหน่ง..ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร …(เช่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
    โทรศัพท์..077278960  E-mail…sala_oil@yahoo.com 
2. ชื่อ นายบริชัย รักษาชุม 
    ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (เช่น เลขานุการหลักสูตร) 
    โทรศัพท์ 087278878  E-mail…borichai.r@psu.ac.th 
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สว่นที่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัหลักสตูร 
1) ชื่อหลักสูตร.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต……..สาขาวิชา..บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
(ส าหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ 
วันที่เขียนรายงานฉบับนี้) 
 
 หลักสูตรฉบับล่าสุดผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ .356(3/2557) วันที่ 18 
เมษายน พ.ศ.2557 และในคราวประชุมคร้ังที่ 365(3/2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 
(ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
โดยมีก าหนดเปิดสอนในเดือน สิงหาคม พ.ศ 2557 (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
 
2)  หล ักส ูตรในข ้อ  1 ปร ับปร ุ งมาจากหล ักส ูตร…………………………….. สาขาว ิ ช า
. . . . . . . . . . .…………… พ.ศ…………..   ซ ึ ่ งได ้ระบ ุในเล ่มหล ักส ูตรว ่าก  าหนดเป ิดสอนใน
เดือน…………..พ.ศ.……….... (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6 ของหลักสูตรในข้อ 2 
นั่นคือหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงเป็นหลักสูตรในข้อ 1) 
 

สว่นที่ 2 รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์(แบบฟอร์ม 2548) 
 

เกณฑข์อ้ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
ตารางที ่1.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา1 

(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน? 

ตรง สัมพันธ์ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สุวิต ศรีไหม* 
3-9007-00532-10-9 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สุวิต ศรีไหม* 
3-9007-00532-10-9 

-ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์),ม.
ธรรมศาสตร์ 2541 
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย,2547 
-Ph.D.(Management and 
Accounting),Lincoln 
University,New Zealand,2555 

  

                                                           
1
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 



18 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบัน 

และเลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา1 

(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน? 

ตรง สัมพันธ์ 

2 อาจารย์ เกษราภรณ์  
สุตตาพงศ์  
4-1017-00092-55-5 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เกษราภรณ์  
สุตตาพงศ์  
4-1017-00092-55-5  

-สส.บ.(สารสนเทศศึกษา), ม.วลัย-
ลักษณ์,2546 
-กจ.ม.(การจัดการ), ม.มหิดล
,2548 
-
Ph.D.(Management),Huazhong 
University of Science and 
Technology,china,2556 

  

3 อาจารย์ นนทิภัค  
เพียรโรจน์* 
3-9238-00106-07-0 

3 อาจารย์นนทิภัค  
เพียรโรจน์* 
3-9238-00106-07-0 

-บธ.บ.(การตลาด),ม.สงขลา-
นครินทร์,2539 
-M.B.A.(Marketing),ม.อัสสัมชัญ
,2543 
-Ph.D.(Marketing),ม.อัสสัมชัญ
,2555 

  

4 อาจารย์ยุวดี ลีเบ็น 
3-9011-00650-96-9 

4 อาจารย์ยุวดี ลีเบ็น 
3-9011-00650-96-9 

-บธ.บ.(วิทยาการจัดการ),ม.สงขลา
นครินทร์,2549 
-ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร),ม.
เกษตรศาสตร์,2551 
-Ph.D.(Agribusiness 
Management),Asian Institute of 
Technology,2556 

  

5 อาจารย์ฬุลิยา  
ธีระธัญศิริกุล* 
3-1009-01576-94-1 

5 อาจารย์ฬุลิยา  
ธีระธัญศิริกุล* 
3-1009-01576-94-1 

-B.Sc.(Accounting),ม.กรุงเทพ
,2535 
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),ม.วลัยลักษณ์
,2545 
-Ph.D.(Management),Asian 
Institute of Technology,2555 

  

 
หมายเหต ุ: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย * หลงัรายชือ่อาจารยท์ี่เปน็ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
 
ข้อ 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านที่เป็น “อาจารยป์ระจ า” มคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี้หรอืไม่ 



19 
 

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันทุกท่าน (คอลัมน์ที่สอง
ในตารางที่ 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์  ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่2 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ ่มปีการศึกษา 2561 จนถึง
ปัจจุบันหรือไม่) 

 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
1.1ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านเป็น “อาจารย์ประจ า” ซึ่งท าหน้าที่สอนและการ

วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร3 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร4 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 

 เป็นไปตามเกณฑ์            

                                                           
2
 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสูตรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการจ้างต่อ) เป็ น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  หลักสูตรควรมี
หลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
(จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
3
 ก. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  

 ข. สกอ ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ชื่ออาจารย์เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร 
4
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด
.................................................................................. 

 
1.3 อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.3ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการใช่หรือไม่)5 
 ใช่            
 ไม่ใช่  

1.3ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 1.3 หรือไม่ (เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุ)6 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน) 

                                                           
5
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 

เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+
เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
6
ผู้ประเมินจะตรวจสอบเกณฑ์ในข้อนี้โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
แตอ่าจารย ์1 ทา่น สามารถเปน็อาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้มากทีสุ่ด
เพียง 2 หลกัสตูรในกรณขีอง  
-หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อสาขาเดียวกัน 
-หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรปกติที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549)  
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ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)  

ปริญญาเอก 
 

มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอนในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน) 
หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 

โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) 
(แต่หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
 
 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 1 ชื่อ. 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิต ศรีไหม 
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2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์7,8 (กรุณาดูเกณฑ์ในตอนต้น
ของเกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
เกณฑข์อ้ 3 คณุสมบตัิของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร 
ข้อ 3.1 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูรในปัจจุบันทุกท่านมีชื่อเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรตามที่ระบุใน
คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เคร่ืองหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
ข้อ 3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ และ/
หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรด้วย (เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ข้อ 10.3) 
 เป็นไปตามเกณฑ์ (นั่นคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน อย่างน้อยต้องท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ระบุ) 

                                                           
7
 ก. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มี

ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ
ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
8
 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของ
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
2557) 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด
.................................................................................. 

3.4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เครื่องหมาย “*”) เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

อย่างน้อย 3 ราย 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
3.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เคร่ือง หมาย “*”) มีคุณวุฒิดังนี้หรือไม่ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน9หรือ 
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

ปริญญาเอก 
 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือ 
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
เกณฑข์อ้ 4 คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูส้อน (ทัง้อาจารย์ประจ าและอาจารยพ์เิศษ) 

กรุณาระบุรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สอนในรายวิชาของหลักสูตร (ไม่รวมวิชา
วิทยานิพนธ์) ในตารางที่ 4.1 

หากไม่มรีายวชิาสอนในหลกัสตูรเลย สามารถขา้มขอ้นีไ้ด้ และกรณุาท าเครือ่งหมาย  ใน
ชอ่งวา่งตอ่ไปนี ้              ไมม่วีชิาสอนในหลกัสูตร 
ตารางที ่4.1 อาจารยผ์ูส้อนและคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน (ทัง้อาจารย์ประจ าและอาจารยพ์เิศษ) 

                                                           
9
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1 อาจารย์จิรยุทธ์  
จันทนพันธ์ 

-บธ.บ.(บริหารทั่วไป),(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง),ม.เกษตรศาสตร์,2538 
-บธ.ม.(การเงิน),ม.เกษตรศาสตร์
,2545 
-Ph.D.(Small Business 
Study),University of 
leipzig,Germany,2557 
(Pending) 

    

2  อาจารย์ณัฐมน    
ราชรักษ์ 

-ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน),ม.
รามค าแหง,2547 
-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ),ม.ราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี,2547 
-บธ.ม.(การจัดการการบริการและ
การท่องเที่ยว),ม.สงขลานครินทร์
,2550 
-ปร.ด.(การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว),ม.
ศิลปากร,2555 

    

3 อาจารย์บุญฑริกา   
ใจกระจ่าง 

-บธ.บ. (การบัญชีต้นทุน), 
ม. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
2544 
-บช.ม. (บัญชีบริหาร), 
จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 2547 
-Ph.D. (Accounting and 
Finance), University of  
Newcastle, Australia, 2556 
 
 

 
 

   

4 อาจารย์ภาสกร 
ธรรมโชติ 

-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.
ธรรมศาสตร์, 2539 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.
ธรรมศาสตร์, 2542 
-Ph.D. (Economic), Claremont 
Graduate University, U.S.A., 
2553 

5 อาจารย์ภัทราพร  
วรินทรเวช 

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.ทกัษิณ, 
2540 
-วท.ม. (การจัดการระบบ-
สารสนเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์, 2545 
-Ph.D. (Computer Science), 
University Montpellier II, 
France, 2556 

    

6 อาจารย์รัชฎาภรณ์ 
จันทร์อุดม 

-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.ศิลปากร
, 2540 
-ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2543 
-ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น-
ภาษาต่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553 

    

7 อาจารย์วิชชุตา   
มาชู 

-ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม), ม.กรุงเทพ, 2541                           
-M.P.P.M, สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริ-หารศาสตร์, 2545                    
-บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว),วิทยาลัยนานาชาติ,ม.
ศิลปากร, 2550                     
-Ph.D. (Tourism), Griffith 
University, Australia, 2555 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

 
 
 

8 อาจารย์วีระศักดิ์  
คงฤทธิ์ 

-วท.บ. (สัตวศาสตร์), ม.
เกษตรศาสตร์, 2539 
-วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
ม. เกษตรศาสตร์, 2543 
-ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
ม. เกษตรศาสตร์, 2552 

    

9 อาจารย์สุทธิจิตต์  
เชิงทอง 

-วท.บ. (พัฒนาการเกษตร),  
ม. สงขลานครินทร์, 2531 
-M.Sc. (Agricultural 
Economics), University of 
Missouri Columbia, U.S.A., 
2537 
-M.A. (Economics), University 
of Missouri Columbia, U.S.A., 
2540 
-Ph.D. (Agricultural 
Economics), University of  
Missouri Columbia, U.S.A., 
2542 

    

10 อาจารย์สิริภัทร์  
โชติช่วง 

-บธ.บ. (การบัญชี), ม.เทคโนโลยี
ราช-มงคลพระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี, 2545 
-บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรีนครินท
รวิ-โรฒ, 2548 
-Ph.D. (Marketing), University 
of Science  Malaysia, 
Malaysia, 2557   
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

11 รองศาสตราจารย์
ณักษ์ กุลิสร์ 
 

-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
-M.A. (Industrial Organization), 
University of  Missouri 
Columbia, U.S.A., 2531 
-Ph.D. (International Trade and 
Finance), University of  
Missouri Columbia, U.S.A., 
2537 
-กต.ด. (การตลาด), ม.
ธรรมศาสตร์, 2550 
 

    

12 รองศาสตราจารย์
จินตนา  บุญบงการ 

-บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2513 
-M.B.A. (Management), 
University of  Northern 
Arizona, U.S.A., 2515 

    

13 รองศาสตราจารย์
มนัส   ชัยสวัสด์ิ 

-พณ.บ. (พาณิชยศาสตร์),                           
ม.ธรรมศาสตร์, 2504 
-บช.บ. (บัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 
2506 
-พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), สถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2516 
-M.B.A. University of 
Melbourne, Australia, 2523 

    

14 รองศาสตราจารย์ 
ศศิมล สุขบท 

-บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2525 
-บธ.ม. (ธุรกิจเกษตร),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2531 

    

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -บธ.บ. (การตลาด), (เกียรตินิยม),            
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

เกรียงสิน  
ประสงค์สุกาญจน์ 

ม.อัสสัมชัญ, 2541 
-M.B.A. (Marketing), The 
University of  New South 
Wales, Australia, 2543 
-Ph.D. (Marketing), The 
University of  New South 
Wales, Australia, 2547 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โนรี ใจใส่ 

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2516                          
-พบ.ม (สถิติประยุกต์), สถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519 

    

17 อาจารย์ธีรศักดิ์ 
จินดาบถ 

บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลา-
นครินทร์, 2544 
บธ.ม. (การตลาด), ม.
เกษตรศาสตร์, 2546 
กต.ด. (การตลาด), ม.ธรรมศาสตร์
, 2550 

    

18 อาจารย์ณัฐวุฒิ  
คูวัฒนเธียรชัย 

-B.C.A. (Econometrics, 
Economics, Money and 
Finance), Victoria University of  
Wellington, New Zealand, 
2546 
-M.C.A. (Money and Finance), 
Victoria University of  
Wellington, New Zealand, 
2548 
-D.B.A. (Finance), Southern 
Cross University, Australia, 
2554 

    

19 อาจารย์นงเยาว์ -วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),      
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีีส่ าเรจ็
การศกึษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

เมืองดี ม.สงขลานครินทร์, 2536 
-วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2542                              
-Ph.D. (Agro-industry 
Management), Universite 
Montpellier II , France, 2551 

20 อาจารย์สุธิดา  
หมาดโต๊ะซ๊ะ 

-B.E. (Chemical and Process 
Engineering), University of 
Canterbury, New Zealand, 
2546 
-M.E. (Management), 
University of Canterbury, New 
Zealand, 2547 
-Ph.D. (Chemical Engineering 
and Analytical Science), 
University of Manchester, U.K., 
2555 

    

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยแยกเป็น

รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑท์ี ่2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร) แลว้ ไมต่อ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี้  
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 1 ชื่อ นายจิรยุทธ์  จันทนพันธ์ 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย….13…..ปี (นับถึง ส.ค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Chantanaphant, J., Nabi, M.N. and Dornberger, U. (2013), ‘The Effect of Technological Capability on 
the  
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Performance of SMEs in Thailand’, The Macrotheme Review, 2(4) Summer, 16-26. 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 2 ชื่อ นางสาวณัฐมน ราชรักษ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…..5….ปี (นับถึง ส.ค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

Ratcharak, N. and Chapman, W. (2012) Nakhon Sri Thammrat Province: Problems in 
Heritage  
             Conservation and Tourism Development. Architectural Heritage Management and 
Tourism  
             Journal. Bangkok, Thailand.  
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 3 ชื่อ นางสาวบุญฑริกา  ใจกระจ่าง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…14……ปี (นับถึง .สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 4 ชื่อ นายภาสกร ธรรมโชติ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…..14….ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 5 ชื่อ นางสาวภัทราพร วรินทรเวช 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…12…..ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
P.Warintarawej, A. Laurent, P. Pompidor and B. Laurent. (2010). Classification of brand  

Names based on n-grams. In SOCPAR’10, 12–17. 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 6 ชื่อ นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย.17……..ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Janudom, R. & Wasanasomsithi, P. ( 2010).  Integrating Drama and Questioning Techniques into 
a  
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Teaching Model to Enhance Critical Thinking in an EFL Class. The New English Teacher, 
4(2),  

46-63. 
Janudom, R. & Wasanasomsithi, P. (2009).  Drama and Questioning Techniques: Powerful Tools for the  
 Enhancement of Students’ Speaking Abilities and Positive Attitudes towards EFL Learning. 
  ESP World, 8(26), 1-19. 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 7 ชื่อ นางสาววิชชุตา มาชู 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…….13..ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Marchoo, W., Butcher, K., and Watkins, M. (2013).Tour  Booking: Do travelers respond to 
tourism  

accreditation and codes of ethics initiatives? Journal of Travel and Tourism Marketing. (in 
Press). 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 8 ชื่อ นายวีระศักด์ิ คงฤทธิ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย……14…ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Orawan Srisompun, Sanit Kaoint, Weerasak Kongrithi and Nithipong Songsrirod. (2013).  An 
Analysis  

on the Efficiency of Glutinous Rice Production in Different Cropping Systems: The Case of   
Rainfed Area in Northeast Thailand.  Asian Journal of Agricultural Research, Vol. 7 

(1)   
วีระศักดิ์ คงฤทธิ์. (2552). ผลกระทบจากวิกฤติราคาข้าวต่อผลผลิตข้าวเหนียวในประเทศไทย. วารสาร
มนุษย ์
 ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 9 ชื่อ นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย….13…..ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Chodchuang,S. & Haron, M.S. (2012). Cognitive customer experience of women shopper in 
personal 
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interaction in Thailand’s department store: and examination of the influence of 
previous experience. Business Management Dynamic Journal, 1(10), 10-21. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 10 ชื่อ นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…30……ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Suthijit  Choengthong and et.al., (2014). The Current Status and Future Trends of Farm Production 
and  

Marketing of Par-rubber in the Upper East Coast Provinces of Southern Thailand, 
Advanced  

Materials Research Vol. 844  (on process) 
นงนุช อังยุรีกุล สุทธิจิตต์ เชิงทองและสายทิพย์ โสรัตน์. (2556). ขุมทรัพย์สัตว์น ้า คุณค่าแห่งชีวิตและวิถี 

ชุมชนอ่าวบ้านดอน, กรกฎาคม, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (125 หน้า) 
 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 11 ชื่อ นายณักษ์ กุลิสร์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Mechinda, P., Serirat, S., Anuwichanont, J., &  Gulid, N. (2010). An Examination of 
Tourists’  Loyalty towards Medical Tourism in Pattaya. International Business & 
Economic  Research Journal, Vol. 9.  
Sirikudta, S., Archarungroj, P., Serirat, S. & Gulid, N. (2010). Development of Sustainable 
 Tourism Industry along Chaophraya River. International Business & Economic 
 Research Journal, Vol. 9.  
Gulid, N., Lertwannawit, A., Anuwichnont, J. & Sangchan, R. (2010). Thai Silk Product 
Industry  Development in the Northern Region of Thailand. International Business & 
Economics  Research Journal, Vol. 10.  
Mechinda, P., Serirat, S., Anuwichanont, J., & Gulid, N.  (2010). An examination of The 
 Challenges Involved in Distributing a Strong and Consistent Destination Image in 
the  Marketing of Tourism in Malaysia. International Business and Economics Research 
 Journal, Vol. 9. 
Lertwannawit, A. and Gulid, N.  (2010).  Metrosexual Identification: Gender Identity and 
 Beauty Related Behaviors. International Business & Economic Research Journal, Vol. 9.  
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Gulid, Nak. (2011). Student Loyalty toward Master’s Degree Business Administration 
 Curriculum at Srinakharinwirot University. Srinakharinwirot Business Journal, Vol.2. 
Lertwannawit, A. and Gulid, N.  (2011). International Tourists’ Service Quality Perception 
and  

Behavioral Loyalty towards Medical Tourism in Bangkok Metropolitan Area. The 
Journal of Applied Business Research, Vol. 27. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 12 ชื่อ นางจินตนา  บุญบงการ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 13 ชื่อ นายมนัส   ชัยสวัสดิ์ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 14 ชื่อ นางศศิมล สุขบท 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
ศศิวิมล สุขบท.  2555. การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

บัญชา สมบูรณ์สุขและคณะ. 2556. ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยไปสู่ตลาดประเทศมาเลเซีย และ
สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมอาเซียน. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 15 ชื่อ นายเกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 16 ชื่อ นางสาวโนรี ใจใส่ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 17 ชื่อ นายธีรศักดิ์ จินดาบถ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
ธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของผู้บริโภคแบ่งตาม
ระดับ 
 ของร้านค้าปลีก. วารสารวิทยาการจัดการ, 29(1), 17-29. 
พัณณินอร ศิริสุวัฒน์, และ ธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2556). กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพารา
ไทยเพื่อ 
 การแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ. วารสารนักบริหาร, 33(2), 40-48. 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 18 ชื่อ นายณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Koowattanatianchai, N., Wang, J. and Charles, M.B. (2012), “The Merits of Accelerated 
 Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in 
 the Australian Rail Freight Industry, Transportation Research Part D: Transport and 
 Environment, 17(8), 578-584. 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 19 ชื่อ นางนงเยาว์ เมืองดี 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
Meungdee, N., Pongtippatee, P., Promkun, P., Bootterb, M., Chuaymuang, U., Sunyaprark, 
W.,  and Phrommoon, J. (2556). Spawning detection device for the black tiger shrimp 
 Penaeus monodon broodstock, 380–383: 21-22; March 
- 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 20 ชื่อ นางสาวสุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 
มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

(สามารถเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ ได้ตามจ านวนอาจารย)์ 
4.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิและ/หรือต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์หรือไม่10 

                                                           
10

 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลั งจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น



38 
 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่ัมพนัธก์นั 

ปริญญาเอก 
 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  

 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
4.2 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
4.3 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือไม่ (นั่นคือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
เกณฑข์อ้ 5 คณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั 

                                                                                                                                                                                     

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 (ข ้อนี ้ส  าหรับหลักส ูตรปริญญาโทและเอกเท่านั ้น หลักส ูตรระดับประกาศนียบ ัตรบ ัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง กรุณาข้ามเกณฑ์ข้อนี้) 
กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในตารางข้างล่าง 

หากไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก (เช่น หลักสูตรเพิ่มเร่ิมเปิด) สามารถ
ข้ามขอ้นีไ้ด้ และกรณุาท าเครื่องหมาย  ในชอ่งวา่งตอ่ไปนี้             . 

………………..  ไม่มอีาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์หลัก 
 
ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ***กรณุาแสดงขอ้มลู 
ณ วนัที่เขียนรายงานผลฉบบันี้*** 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร
นิพนธ์หลัก (+ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่น 

ๆ) 
-ระบุเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่
รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
1. ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริ
กุล 

-B.Sc.(Accounting),ม.
กรุงเทพ,2535 
-บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),ม.วลัย
ลักษณ์,2545 
-Ph.D.(Management),Asian 
Institute of 
Technology,2555 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นางสาวปัทมา  อินทรจันทร์  5940420102 
2. นางสาวธามน รัตนจินดา      
6140420103 
 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของ 
1. ชื่อ-รหัสของนักศึกษา 
2. 

2.ดร.นนทิภัค  เพียร
โรจน์ 

-บธ.บ.(การตลาด),ม.สงขลา-
นครินทร์,2539 
-M.B.A.(Marketing),
ม.อัสสัมชัญ,2543 
-Ph.D.(Marketing),
ม.อัสสัมชัญ,2555 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นางสาวอัจฉรา สุขกลั่น   5940420104 
 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของ 
1. 
 

3.ผศ.ดร.เกษราภรณ์   
สุตตาพงค์ 

-สส.บ.(สารสนเทศศึกษา), ม.
วลัย-ลักษณ์,2546 
-กจ.ม.(การจัดการ), ม.มหิดล

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นางสาวชนากานต์ บุญทอง 6140420102 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร
นิพนธ์หลัก (+ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่น 

ๆ) 
-ระบุเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่
รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
,2548 
-
Ph.D.(Management),Huazho
ng University of Science 
and Technology,china,2556 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของ 
1. 
 

ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย (มีสถานภาพการจ้างงาน)11   
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน (หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน วิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ใช้เกณฑ์เดียวกัน)12  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
                                                           
11

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ. ศ. 2548 ในข้อ 7.5 ระบุว่า ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 

ข. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 
12

ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา เอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และสามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน  
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด
.................................................................................. 

 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักมีผลงานวิจัยที่บ่งบอก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.313            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.3  โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 
2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่
เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานขอ้มูลของอาจารย์ท่านใดในเกณฑ์ข้อ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) แล้ว ไม่ต้องรายงาน
ซ ้าในหัวข้อนี้ 
 
ข้อ 5.4 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักในระดับ
บัณฑิตศึกษามีดังนี้ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 5 คน แต่หากสภาสถาบันเห็นชอบ
สามารถดูแลนักศึกษาเพิ่มได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 คน  ส าหรับสารนิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 
ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา14 
   เป็นไปตามเกณฑ์ (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้)  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
 
 
ขอ้ 5.5 อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกัในระดับบณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิัยอย่างตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ คอื อย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน15 
                                                           
13

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น 
14

 นับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่รักษาสถานภาพในทุกหลักสูตรไม่เฉพาะหลักสูตรที่
ประเมินนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูล ณ วันที่รายงานผล 
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 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ

........................................................................................... 
 

เกณฑข์อ้ 6 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์่วมและอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนพินธ์รว่ม  
(ข ้อน ี ้ส  าหรับหลักส ูตรปริญญาโทและเอกเท่าน ั ้น หลักส ูตร ระด ับประกาศนียบ ัตรบ ัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง กรุณาข้ามเกณฑ์ข้อนี้) 

หากไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม สามารถข้ามขอ้นีไ้ด ้และกรณุาท า
เครือ่งหมาย  ในชอ่งวา่งตอ่ไปนี ้            . 

......... ….  ไมม่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม 
 
       กรุณาระบุข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมใน
ตารางข้างล่าง 
ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมในหลักสูตรนี้ (นับ
เฉพาะที่อาจารย์ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่ต้องนับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอื่นส าหรับ
เกณฑ์ส่วนนี้) 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
1.  
2.  
3.  
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม  
1.  
2.  
3.  
 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะที ่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั ้งจากสภา

                                                                                                                                                                                     
15

 เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา 
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มหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั ้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์
เดียวกัน)16  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
ข้อ 6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6.2 โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สาร
นิพนธ์ร่วมทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 
ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑท์ี ่2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร) แลว้ ไม่ตอ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี้  
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์รว่ม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 1 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 

                                                           
16

 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี
การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
      หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ดูเชิงอรรถที่ 16) ให้ระบุข้อมูลที่แสดงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 
 
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์รว่ม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 2 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 
3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ดูเชิงอรรถที่ 16) ให้ระบุข้อมูลที่แสดงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 
อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานพินธ์รว่ม/สารนิพนธ์ร่วมท่านที่ 3 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 
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3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ดูเชิงอรรถที่ 16) ให้ระบุข้อมูลที่แสดงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
(สามารถเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ ได้ตามจ านวนอาจารย)์ 
 
เกณฑข์อ้ 7 คณุสมบตัอิาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธแ์ละสารนพินธ์ 
 (ข้อนี้ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปี
การศึกษา 2561 เท่านั้น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง กรุณา
ข้ามเกณฑ์ข้อนี้)  กรุณาระบุข้อมูลของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 

หากไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สามารถขา้มขอ้นีไ้ด ้และกรณุาท า
เครือ่งหมาย  ในชอ่งวา่งตอ่ไปนี ้             

......... …….  ไมม่ีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในปีการศึกษา 2561 
 
ตารางที่ 7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษา 2561 
รหัส-รายชื ่อนักศึกษาที ่สอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์) 

ร า ย ช ื ่ อ
คณะกรรมการสอบ
ว ิทยาน ิพนธ ์ /สาร
นิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

เป ็นอาจารย์
ป ร ะ จ  า
หลักสูตรหรือ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก
สถาบัน 

หน ่ ว ย ง านท ี่
คณะกรรมการ
ส อ บ
ว ิทยาน ิพนธ ์ /
ส า ร น ิ พ น ธ์
สังกัด 

1. รหัสนักศึกษา-ชื่อ 
……………………….. 

วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ 

ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสอบ
คือ (กรุณาระบุชื ่อ+
ต  า แ ห น ่ ง
วิชาการ)………….. 

   

คณะกรรมการสอบ 
คือ 

   

1. กร ุณาระบ ุช ื ่อ+
ต  าแหน ่ งว ิ ช าการ
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.............. 
2.    
3.    

2. รหัสนักศึกษา-ชื่อ 
……………………….. 

วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ 

ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสอบ
ค ื อ  ( ร ะ บุ
ชื่อ)……….. 

   

คณะกรรมการสอบ 
คือ 

   

1.    
2.    
3.    

 
ข้อ 7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 9.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์
เดียวกัน)17  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
ข้อ 7.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 

                                                           
17

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบั น โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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 กรณุาระบุผลงานวิจัยของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล 
กรุณารายงานเฉพาะผลงานในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไมม่ีผลงานวิจยัใน
รอบ 5 ปยีอ้นหลงั สามารถรายงานผลงานทีเ่กา่กวา่นัน้ได)้ 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑข์อ้ 2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร) แล้ว ไมต่อ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี ้
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 1 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 
3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 2 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 
3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
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       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 3 ชื่อ
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)……………………………………………………………………………………………
…………… 
2)……………………………………………………………………………………………
…………… 
3)……………………………………………………………………………………………
……………. 

      
4)…………………………………………………………………………………………………
………. 
       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
................................................................................................................................... 
 (สามารถเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ ไดต้ามจ านวนอาจารย)์ 
 
7.3 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ทุกคร้ัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์ (ข้อนี้เป็นข้อก าหนดเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่เกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์)            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด 
 
เกณฑข์อ้ 8 การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานจากวทิยานพินธข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 (ข้อนี้ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่มีนักศึกษาซึ่งท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 เท่านั้น หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติและประกาศนยีบัตรบณัฑติชัน้สงู กรุณาข้ามเกณฑ์ข้อ
นี้) 
 กรุณาระบุข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในตารางที่ 8.1  



49 
 

หากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษา 2561 สามารถข้ามข้อนี้ได้ และกรุณาท า
เครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

....... ……..  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรายในปีการศึกษา 2561  
 

ตารางที่ 8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ (หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกรายในปีการศึกษา 2561 (เฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่รวมสารนิพนธ์) 
รหัส-รายชื่อนักศึกษา
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทกุรายทีท่ าวทิยานพินธ์ 

โปรดระบุแผนการศึกษา 
ปริญญาโท  

(ก1 หรือ ก2)  หรือ 
ปริญญาเอก 

(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่  
(กรุณากรอกข้อมูลใน

รูปแบบเหมือน
เอกสารอ้างอิง) 

    
    
    
 
8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 
และ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

ปริญญาเอก 
แบบ 1 แบบ 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  
  เป็นไปตามเกณฑ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
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เกณฑข์อ้ 9 หลกัสตูรปรบัปรงุอย่างนอ้ยทกุ 5 ปี   
 
วธิกีารประเมนิ18 (หลกัการ คอื เมือ่ขึน้ปทีีห่กจะตอ้งมหีลกัสตูรใหมใ่ช)้ 
ก าหนดเปดิสอนที่ระบใุนหลกัสูตรฉบับ
ล่าสุดที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย (ระบุในตัว
เล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  

(ดูแบบฟอร์มนี้ในหน้าแรก ส่วนที่ 1 ข้อ 
1) 

ผลการ
ประเมิน 

เหตุผล 

เร่ิมเปิดสอนเทอม 2/2556 (มกราคม 
2557) หรอืกอ่นหนา้นัน้ และขณะนี้ 
(กุมภาพันธ์ 2562) ยังไม่มีหลักสูตร
ปรับปรุงที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยมาแทนที่ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เพราะเมื่อนับจากวันเปิดสอนในเล่มหลักสูตร
จนถึงวันที่จัดท ารายงานฉบับนี้ (กุมภาพันธ์ 
2562) หลักสูตรมีอายุเกิน 5 ปีแล้ว 

เมือ่ขึน้ปทีี่หก ยงัไมม่หีลกัสตูรใหมใ่ช้รองรบั 

เร่ิมเปิดสอนระหว่างเทอม 1/2557 
(สิงหาคม 2557) ถึงเทอม 1/2561 
(สิงหาคม 2561) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เพราะเมื่อนับจากวันเปิดสอนในเล่มหลักสูตร
จนถึงวันที่จัดท ารายงานฉบับนี้ (กุมภาพันธ์ 
2562) หลักสูตรมีอายุไม่เกิน 5 ปี 

แต่หลักสูตรที่เปิดสอนเทอม 1/2557 
(สิงหาคม 2557) ต้องปรับปรุงให้เสร็จภายใน
สิงหาคม 2562 และ 

หลักสูตรที่เปิดสอนเทอม 2/2557 (มกราคม 
2558) ต้องปรับปรุงให้เสร็จภายในมกราคม 
2563 

เปิดสอนเทอม 2/2561 (มกราคม 2562) 
หรือหลังจากนั้น และเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเสร็จภายใน 5 ปี (ประเมินจาก

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

หลักสูตรเดิมมีอายุไม่เกิน 5 ปี เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหม่เสร็จ 

                                                           
18

 การประเมิน: นักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2561 (ไม่ว่าจะรับในเทอม 1 หรือเทอม 2) ต้องอยู่ในหลักสูตรที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจาก
ก าหนดเปิดสอนที่ระบุในเล่มหลักสูตรหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปในข้อ 6 (สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร)  
 หากไม่ได้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที่มีผลตลอดช่วงปีการศึกษา 2561 (ไม่ว่าจะเป็นเทอม 1 หรือเทอม 2) ต้อง
เป็นหลักสูตรที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากก าหนดเปิดสอนที่ระบุในเล่มหลักสูตรหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปในข้อ 6 
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ระยะห่างของก าหนดเปดิสอนของ
หลกัสตูรฉบบัลา่สุดและหลักสตูรฉบบั
กอ่นหนา้ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ 5 ป-ี-ดูเอกสารนี้
หน้าแรก ส่วนที่ 1 ข้อ 1 และข้อ 2) 

เปิดสอนเทอม 2/2561 (มกราคม 2562) 
หรือหลังจากนั้น แต่เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเสร็จในเวลาเกินกว่า  5 ปี 
(ประเมินจากระยะห่างของก าหนดเปิด
สอนของหลกัสตูรฉบบัลา่สุดและหลกัสตูร
ฉบบักอ่นหน้า--ดูเอกสารนี้หน้าแรก ส่วน
ที่ 1 ข้อ 1 และข้อ 2) 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตรเดิมมีอายุเกิน 5 ปี เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหม่เสร็จ 

หลกัการ คอื เมือ่ขึน้ปทีีห่ก จะตอ้งมีหลกัสตูร
ใหมใ่ช ้

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

 
เกณฑข์อ้ 10 คณุสมบตัผิู้เขา้ศกึษา 
           หากไม่มีการรับนักศึกษาเลยในปีการศึกษา 2561 (ทั้งเทอม 1 และ 2) สามารถข้ามข้อนี้ได้ 
(และจบการรายงานข้อมูล) และกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างต่อไปนี้              

………………..  ไม่มีการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561  
กรุณาระบุข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2561 ในตารางเฉพาะในหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรที่ไม่ใช่ระดับปริญญาเอกไม่ต้องใส่ข้อมูลในตารางและให้ข้ามไปพิจารณาข้อ 
10.1 ได้เลย) 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่รับในปี
การศึกษา 2561 ในหลกัสตูร

ปรญิญาเอก 

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์ที่สอง 
คือ ปริญญาตรี  

กรุณาระบุผลการเรียนของ
ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 
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ข้อ 10.1 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดมีากหรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
 
ข้อ 10.2 ขอ้นีเ้ฉพาะหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่
หลักสูตรใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 นิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร คือ
...........................................................................………………………………………………
…………………………………… 

จบแบบรายงาน 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชีโ้ดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละ

ประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเน้ือหาทีเ่ขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/
ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดบัการประเมนิ 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คณุภาพและระดบัความตอ้งการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชดัเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กนอ้ยสามารถท าให้มคีณุภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนนิการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชดัเจนทีแ่สดงถึงการ
ด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชัน้น า 
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Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางที ่3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 สอดคล้องกับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้าน
การจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี ่ยวชาญในศาสตร์สาขา
วิชาเอกของตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
มุ ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู ้ประกอบการเพื ่อรองรับการแข่งขันที ่ส ูงขึ ้นของตลาดแรงงาน ทั ้งนี ้ได้มี
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพิจารณาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะในการก าหนดด้วย โดยได้ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังตอบสนองวิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังโดยน ากรอบที่ก าหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

 
 
มคอ.2 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
หลักสูตรได้น าการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคญัตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลยัและ
คณะ ดังตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่งครอบคลมุทั้งความรู้และทักษะทั่วไป
และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน
ทุกรายวิชาของหลักสูตร และไดน้ าไปจัดท า มคอ.3 แตล่ะรายวิชา  
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนฤดูร้อน มี 3 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) คือ  
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พ้ืนฐานการบริหารธุรกิจ 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 
ภาคเรียนที่ 1 มี 4 รายวิชา คือ  
926-511 การบัญชีบริหาร      

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.2 
มคอ.3 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์  
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 
ภาคเรียนที่ 2 มี 4 รายวิชา คือ  
926-514 การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-532 วิทยานิพนธ์     (3 หน่วยกิต)         
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) มี 1 รายวิชา คือ 926-532 วิทยานิพนธ์   
ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าคณะเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ร่วม แต่ละรายวิชา
จัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุก
รายวิชา  
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ได้รับการตอบรับจาก
ผู้สนใจจ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพ่ือผลิตบุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนา
กลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับกับ
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนและ/หรือผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการ
จัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย การเงินการบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ประกอบการ นัก
ธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการและที่ส าคัญสถาบันการศึกษาที่ยังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้าน

มคอ.2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
บริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตรแต่งตั้งคณะ
กรรมปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถามพูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม น าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ELOs ของหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 
 
จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้านและจัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ดังตาราง 

ELO วตัถุประสงค ์ รายวชิา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรมและความส านึก

รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม 
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธรุกิจและความรับผดิชอบตอ่
สังคม 
รายวิชาบังคับ 
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   

ด้านความรู้ 
 

2.ผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ 

รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พ้ืนฐานการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
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926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์                 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและทฤษฎี
การบริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณา
การเพ่ือน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พ้ืนฐานการบริหารธุรกิจ                                       
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 

ด ้านท ักษะความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู ้ความสามารถ
วิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
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ทักษะการวิเคราะห์เช ิงต ัวเลข การส ื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 

รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ ์
926-532 วิทยานิพนธ์                 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
 

ผลการเรยีนรู ้ ความรูแ้ละทกัษะทัว่ไป ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะทาง 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
วิชาชีพ และสงัคม   

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและ
ศาสตรอ์ื่นที่เกีย่วข้องและมคีวามรู้ความสามารถที่
ทันสมัยในการจัดการ 

  

3.ประยุกตใ์ช้ความรู้ในการค้นคว้างาน  คิดวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ   

4.ท างานร่วมกับผูอ้ื่น มคีวามรับผิดชอบ และ
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

5.สื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนคิการสือ่สารที่เหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 

 

รายวชิา 1 2 3 4 5 

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ      

926-502 ความรู้พ้ืนฐานการบริหารธุรกิจ                                            

926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ 
               สังคม 

     

926-511 การบัญชีบริหาร      

926-512 การจัดการการตลาด                    

926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์               

926-514 การจัดการด าเนินงาน                                       

926-515 การจัดการการเงิน         

926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ ์      

926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1      

926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2      
926-523 สัมมนา 1      

926-524 สัมมนา 2      

926-531 วิทยานิพนธ์       

926-532 วิทยานิพนธ์       
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางที ่3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 ได้น าผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 คน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 คน (เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์)
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 
2 คน และปรับการกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs โดยให้มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.3 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาปรับ
พื้นฐานก่อนการเรียนรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร โดยได้สอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลก ส าหรับรายวิชา
บังคับของหลักสูตรครอบคลุมทุกหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการ
จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อประมวลความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 คนที่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการศึกษา หลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) 
และการน าเสนอหน้าชั้นแบบมืออาชีพที่มีการซักถามและตอบข้อสงสัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริมนักศึกษาได้เส่งผลงานวิชาการน าเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ (LAMS MICE) ซึ่งจัดโดยคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จ านวน 1 คน อีก 1 คน ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

มคอ.2 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 2 คน  
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มกีารปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรทีเ่ปน็ปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ใหก้ับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสตูร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางเเวบ็ไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
และเว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับ
ทราบข้อมูลผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ3) คูม่ือนักศึกษาเพ่ือแจกให้นักศึกษาทุกคน 

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
แผ่นพับประชาสมัพันธ์หลักสูตร (งานประชาสมัพันธ์) 
คู่มอืนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร (Program Specification) 
 
ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1.  รหสัและชือ่หลกัสตูร 

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:   Master of Business Administration Program  
2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                  (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration  
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.ม. 

 (ภาษาอังกฤษ):   M.B.A. 
3.  วชิาเอก   ไม่ม ี
4.  จ านวนหนว่ยกติทีเ่รยีนตลอดหลักสตูร   36-42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3. การรับเข้าศกึษา 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

             ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4. ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การใหป้รญิญาแกผู่ส้ าเร็จการศกึษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง  
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        
 

AUN 3 
Programme Structure and Content 



67 
 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางที ่3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไดอ้อกแบบรายวิชาและสาระวชิาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เสนอหลักสูตรผ่านกระบวนการตามขัน้ตอนที่จ าเป็นครบถ้วน และได้รับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรจากสกอ.ในปี 
2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร   ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี ้

รายวชิา แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

หลักสูตรได้ก าหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
เฉพาะด้านสู่รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
-รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน จ านวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่
นักศึกษาก่อนเรียนรายวิชาบังคบัของหลักสตูรโดยไมน่ับหน่วยกติ) สอดคลอ้งกับความรู้และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา 
และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1 รายวิชา 
-รายวิชาบังคับ จ านวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน7 
รายวิชา 
-รายวิชาวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงได้มีการทบทวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรโดยเนน้การบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจควบคู่กับการวิจัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ที่
หลักสูตรก าหนดให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาในอนาคต และใช้
ในการออกแบบหลักสตูรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 

มคอ.2 
(รา่ง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มกีารวิเคราะห์และจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดของหลักสตูรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับผลการ
เรียนรู้ดังตารางโครงสร้างหลักสตูรตามผลการเรียนรู ้และได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลในแตล่ะด้าน เพ่ือจัดท าหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 
นอกจากนี้ไดม้ีการทบทวนและด าเนินการปรับการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพ่ือการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชามาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผลการเรียนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรได้จัดการการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ชัน้ปี โดยจัดล าดับตามความส าคัญของรายวิชาโดยเริ่มต้น
จากจัดการเรียนการสอนภาคฤดรู้อนส าหรับชัน้ปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาอื่นที่ไม่ใชส่าขาบริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องโดยให้อยูใ่น
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบงัคับ และภาคเรียนที่ 2 ต้องลงรายวิชาวิทยานิพนธ์
จ านวน 3 หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวขอ้และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามก าหนด ปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคบั 2 รายวิชา และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตร
ปรับปรุงปีการศึกษา 2563 ได้ปรับการจัดการศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2และแบบแผน ข และ
ประกาศนียบตัรเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียนและสถานประกอบการ รวมถึงการปรับล าดับรายวิชาให้
สอดคลอ้งกับทั้ง 2 แผนการศึกษา (แบบแผน ก แบบ ก 2แบบแผน ขและประกาศนียบัตร) 

มคอ.2 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมนิตนเอง 
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 AUN4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  “การจัดการศึกษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมทีจ่ะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมคีวามสุข และปรับตัวไดด้ี
ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นไป โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบตัทิั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยนื และจากแนวคิดที่ว่าการ
พัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนนิไปตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัใน
ปีการศึกษา 2560 เพือ่ให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/
หน่วยงาน น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งจากปรัชญาการศึกษา
ดังกล่าว หลักสตูรได้น ามาประยกุต์ใช้และทบทวนในการเรียนการสอนการของหลักสูตร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลติมหาบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญหลักการ ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และการวิจัยโดยมี
ความคดิสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้
ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความส านึก
รับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้สือ่สารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเขา้ใหม่  และน า
ปรัชญาหลักสูตรแขวนไว้ในเว็ปไซดค์ณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ใหบุ้คคลทั่วไปได้ทราบ  
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้
น าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใชใ้นการก าหนดปรัชญาหลักสูตรให้สอดคล้องในการจัดการ
เรียนการสอนสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเนน้ผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเปน็ฐาน (Project-
based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

มคอ. 2 
มคอ. 3  
มคอ. 5  
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชนข์องเพือ่น มนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดสรรรายวิชาเพ่ือจดัการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปดิภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
มอบหมายรายวิชาสอนและพูดคยุถึงวัตถุประสงคข์องรายวิชา รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
ควรจะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศกึษา 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 คน ตอ้งลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการ
จัดท าวิทยานิพนธข์องนักศึกษาด้วยระเบยีบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อใหส้อดคล้องกับการจัดท า
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร นอกจากนี้ในการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดวาระประชมุในการตดิตามผลการจัดการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาและ
การติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธข์องนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ซีงคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 
มคอ.2 
มคอ.3 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ในการจัดการเรียนการสอนไดม้อบหมายใหน้ักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากฐานข้อมูล
งานวิจัยที่มหาวิทยาลยัไดซ้ื้อไว้ ทั้งฐานขอ้มลูระดับชาติและนานาชาติ แต่ละรายวิชาได้ก าหนดใหน้ักศึกษาค้นคว้า
บทความทีเ่กี่ยวขอ้งกับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเปน็
กระบวนการค้นหาขอ้มลูและสืบค้นความจริงจากเอกสาร พิจารณาความเป็นเหตุเปน็ผลทีส่อดคล้องกับทฤษฎขีอง
บทความนัน้ๆ รวมทั้งพูดคุยเรือ่งที่เป็นปัจจุบันทางบริหารธุรกิจ ท าให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

มคอ. 2  
มคอ. 3 
 

 
ตารางที ่3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต ่า

กว่า 4 สัปดาห์ 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึน้ไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต ่ากว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาหข์ึ้นไป 

-     
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ตารางที ่3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสตูร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชงิรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 
รายวชิา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก

ในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

 926-531 Thesis 100 นักศึกษาท างานวิจัย
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงาน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุก
เดือน 

1.  926-531 Thesis  100 นักศึกษาท างานวิจัย
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมายและรายงาน
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุก
อาทิตย/์เดอืน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมนิตนเอง 

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 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการศึกษาปี 2561 มีนักศึกษารวม 4 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 2559 จ านวน 2 คน และปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2 คน ในส่วนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
ตามปฏิทินการศึกษาถูกก าหนดโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มี
ระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยด าเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 
จ านวน 6 รายวิชา(ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทินการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร หัวหน้า
สาขา และอนุมัติโดยคณบดี 
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นจ านวน 6 รายวิชา (ยกเว้น
รายวิชาวิทยานิพนธ์) 

มคอ.2 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มคอ. 5 
 
มคอ. 5 จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ การบัญชีบริหาร , 
การจัดการการตลาด, พฤติกรรมองค์การและการ
จัดการทุนมนุษย์, ระเบียบวิธีวิจัย 1, การจัดการ
เชิงกลยุทธ์, สัมมนา 1 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students 
หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 5 ด้านโดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2561 มีการก าหนดการให้เกรดไว้ดังนี้ 
ภาคฤดูร้อน รายวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เกรดเป็น S และ U 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 

มคอ. 2  
มคอ.3  
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเร่ืองการ
ก าหนดการให้หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
926-502 ความรู้พ้ืนฐานการบริหารธุรกิจ 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 
ภาคเรียนที่ 1 มี 4 รายวิชา ให้เกรด A, B, C, D, E 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุนมนุษย์  
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 
ภาคเรียนที่ 2 มี 4 รายวิชา ให้เกรด A, B, C, D, E 
926-514 การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-532 วิทยานิพนธ*์* 
วิชาวิทยานิพนธ์ ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์และท าความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
ทั้งนี้ในทุกรายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดการให้เกรดตามสัดส่วนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน  

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
กระบวนการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่อาจารย์ผู้สอนประเมิน 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนประเมิน ในส่วนของข้อสอบแต่ละวิชา (หากมี) มีกระบวนการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นความเที่ยงตรงและความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการตัดเกรดได้ร่วม
หารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และความยุติธรรมในการให้เกรด
นักศึกษา 

มคอ. 3 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกคร้ัง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งชั้นเรียนกับอาจารย์
ผู้สอนถึงผลการประเมินความส าเร็จของงานที่มอบหมายในทุกคร้ัง อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานไว้
ในชั่วโมงเรียนอย่างชัดเจน มอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความและน าเสนอในชั้นเรียนแล้ว เพื่อนร่วม
ชั้นและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการเตรียมการจัดท าวิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
จากการสอบถามในชั้นเรียนนักศึกษาพึงพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เพราะได้
มีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ด้วย 
นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ประจ ารายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุกวิชา 
(ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อเรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอย่างส ่าเสมอ  

มคอ. 3 
ประเมินผลการการสอน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยย่ืนค าร้องขอดูคะแนนที่งาน
ทะเบียน เพื่อประสานงานกับคณะและอาจารย์ผู้สอนต่อไป นอกจากนั้นในกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละคร้ัง
ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตามอย่างใกล้ชิด 

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

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

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

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

 develop and use a variety of instructional media; 
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตารางที ่3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ตารางที ่3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service 
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบคืองานนโยบายและแผนที่จะต้อง
จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์จากการวิเคราะห์
ปริมาณงาน FTES และ teaching load และก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตราก าลังที่มี
เพื่อหาอัตราก าลังที่หลักสูตรต้องการรวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผู้ที่
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วน าแผนอัตราก าลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการให้คณะทวนสอบ
ข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตราก าลัง จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบ
ระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท าการจัดสรรอัตราก าลังและเข้าสู่กระบวนการสรร
หาต่อไป  
โดยกระบวนการสรรหาจะท าการประกาศรับสมัครผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย วิทยุ และจากการแนะน า
ของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และให้ทาง
หลักสูตรด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และ
มีคุณสมบัติครบตามที่ สกอ. ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จากนั้นจึงเสนอเร่ืองผ่านสาขาเพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษา
สัมพันธ์กับหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สกอ.ทั้งหมด 5 คน โดย 3 ใน 5  เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน คือ ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ มีการ
วิเคราะห์ FTES ได้ 1.83 

ข้อมูลจากงานนโยบายและแผน  
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
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82 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วฒุกิารศกึษาระดบั 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสุวิต ศรีไหม ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2541 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย, 
2547 
Ph.D. (Management and Accounting), 
Lincoln University, New Zealand, 2555 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวเกษราภรณ์ 
สุตตาพงค์ 

สส.บ. (สารสนเทศศึกษา), ม.วลัย-ลักษณ์, 2546 
กจ.ม. (การจัดการ), ม.มหิดล, 2548    
Ph.D. (Management), Huazhong University 
of Science and Technology, China, 2556 

อาจารย์ นางนนทิภัค  
เพียรโรจน์ 

บธ.บ. (การตลาด), ม.สงขลา-นครินทร์, 2539 
M.B.A. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 2543 
Ph.D. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 2555 

อาจารย์ นางสาวยุวดี ลีเบ็น บธ.บ. (วิทยาการจัดการ), ม.สงขลา-นครินทร์, 
2549 
ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
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Ph.D. (Agribusiness Management), Asian 
Institute of Technology,  2556 

อาจารย์ นางสาวฬุลิยา   
ธีระธัญศิริกุล 

B.Sc. (Accounting), ม.กรุงเทพ, 2535 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ม.วลัยลักษณ์, 2545 
Ph.D. (Management), Asian Institute of 
Technology, 2555 

 
 
 
 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์  เพื่อให้บุคลากรสามารถกรอกข้อมูล ตรวจสอบ หรือแก้ไข
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้จากทุกเวลา        และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรแก่บุคลากรเป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศที่บริหารงานบุคคล ได้น ามาใช้มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวันลาราชการผ่านระบบ

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 

มคอ.3 

https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 

https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
LoadUnit%2fLUAW.aspx 

https://tor.psu.ac.th/
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
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สารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 
 2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้ด าเนินการเพื่อจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูล และสามารถน าไปใช้รายงานผลการปฏิบัติงานได้ 
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx 
 3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็นระบบที่ให้บุคลากร                 
จัดท าข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 
 4. ระบบ Compensation Online คือระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งทางวิชาการ https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรตามศาสตร์ความเชี่ยวชาญของ
แต่ละท่านอย่างเท่าเทียมกันโดยทุกภาคการศึกษาจะมีการประชุมหารือเพื่อวางแผนโหลดภาระชั่วโมง
งานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนล่วงหน้าจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( 
https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งสรุปจ านวนชั่วโมงโหลดการสอนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ภาระงาน
สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้อง
รับผิดชอบสอนในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมายของ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการที่ได้มีการประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจมี
บางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่าสอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้อง

https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

รายงานการประชุมสาขาการจัดการ 

https://tor.psu.ac.th/
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
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ไม่เกิน 75 ชั่วโมงตามระเบียบของวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ทั้งที่ด าเนินการโดยคณะและการประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์
พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น โดยในปี 2561-2562 มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จ านวน 6 ผลงาน 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถนะทุก 
ด้าน ได้แก่ ภาระการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนด
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกที่มีความรู้         ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาเป็นไปตาม
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ตามเอกสาร
แนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ 
http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php 
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กระบวนการคดัเลอืกบคุลากรสายวชิาการและความโปรง่ใส 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน เพื่อด าเนินการสรร
หาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว 

เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับสมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีระยะเวลาการรับ
สมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และให้
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้าง
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พนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างคร้ังแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างคร้ังต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต ่า ไม่ต ่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และ
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างได้จนครบเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรไม่มีการสรรหาอาจารย์ใหม่ 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
การก าหนดสมรรถนะด้านวิชาการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองมาตรฐานภาระงานในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการก าหนดภาระงานไว้ชัดเจนทั้งการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ สมรรถนะหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน จากประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ P: 
Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/
ทักษะในการสอน คือ มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้าง
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัย/งาน

TOR ( https://tor.psu.ac.th/) 
ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (1. เอกสารแนบ AUN 6.4 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน) 
ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://hrmis.psu.ac.th/)  

 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id

=140 
 

https://tor.psu.ac.th/
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=140
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=140
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สร้างสรรค์ 
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการด าเนินการวิจัย/            
งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถน าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือ
ส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์
ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ
สังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาหลักสูตร 4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ภารกิจการ        ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไปตาม
ระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มี
แนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการดูแลนักศึกษา 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู ้บังคับบัญชาตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ HRMIS และ TOR Online มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอาจารย์โดยผ่านคณะกรรมการประเมินคณะฯ หลังการประเมินเสร็จสิ้น จะมีการแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการให้มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 รอบตามปีงบประมาณ และจะให้เข้าไป
กรอกข้อมูลการปฏิบติงาน 2 รอบตามปีงบประมาณ 
1 รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ คือผล
การปฏิบัติงาน 
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 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 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 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 

   ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4 ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
4.1 ระดับที ่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน 
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
    ส าหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบันก าหนด 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่
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เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 

3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการ

ประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้
ไม่เกิน 3 ป ี

มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็น
ระบบที่สามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ 
บริหารและอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติ
ผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และมีการเข้าร่วม
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย 
ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ตลอดจนเพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ที่
บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ เพื่อสร้างความช านาญในการท างาน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เร่ืองทรัพยากรบุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา
บุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
และก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล(สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจ
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ของหน่วยงาน  โดยในส่วนของการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้ก าหนดขั้นตอน                    
ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่หน่วยงาน
สนใจเพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของบุคลากรสายวิชาการ 
เช่น โครงการ พัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการ Ph.D. 50%  โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากร) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน 
โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากร อีกด้วย   
 ในส่วนของความการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ได้ก าหนดคุณสมบัติในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้ว ดังนี้ 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี 
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 
- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ใน

ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
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 - ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องใน
โอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 
ในด้านการท าวิจัยทางวิทยาเขต มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมี
ขวัญและก าลังใจในการท าผลงานทางวิชาการ  ตามประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร  ทั้งนี้  ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็มีรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัย ให้ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  ตาม
ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์ในการ
ริเร่ิมจัดท างานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย เป็นต้น 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตามความช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 
3 ระดับและมีเงินรางวัลให้แต่ละระดับเป็นเวลา 3 ปีกรณีที ่ผ่านการประเมิน http://psu-
tpsf.psu.ac.th/contents.html   

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 

http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html 
เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงินรางวัลวิจัย 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( 

http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
http://qadata.surat.psu.ac.th/
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  ก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถและศักยภาพระดับสูง  ด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการและกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
            เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี้ 
1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาวิจัย 
4.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการริเร่ิมโครงการวิจัย 
7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ   
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
แก่อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ประกาศอุดหนุนทุนวิจัย

http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budget-
income/440-budget-income59 

 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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อุตสาหกรรม 
 ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีระบบการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 
กลุ่ม  ได้แก่   1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของ
ปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรร
ทุนภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัยภายในวิทยาเขต โดย
การ 
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือสาขาความเป็นเลิศ ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับภาคเอกชนได้จริง 
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
    ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
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  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการติดตามผลงานวิจัย  โดยด าเนินการส่งหนังสือติดตามผลงานวิจัย
ไปยังคณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงานความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เมื่อครบก าหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานที่เป็นระบบ
สารสนเทศ  เพื่อแจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินการจัดท าระบบต่อไป 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิตผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 
 
 
 
ตารางที ่3.15 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

ศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1   2    
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Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

อาจารย์ประจ า  3   3    
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ 
Lecturers 

        

รวม         
 
ตารางที ่3.16 Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2558    
2559    
2560    
2561   1.83 
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ตารางที ่3.17 Research Activities 

ปีการศึกษา 

จ านวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ) รวมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ (ร้อยละ) 

National 
Conference 

International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน  1 1 1  2 40 
 ผล  3 1 3  6 120 

2558 แผน  1 1 1  2 40 
 ผล  2 6 -  2 40 

2559 แผน  1 1 1  3 60 
 ผล  - 1 -  - 0 

2560 แผน  1 1 1  2 40 
 ผล  - 3 -  - 0 

2561 แผน  1 1 1  2 40 
 ผล  1 5 -  1 20 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางที ่3.19 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service 
งานนโยบายและแผนมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิเคราะห์ปริมาณงาน และความ
ต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและคณะ จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 
ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อท าการสรรหาต่อไป 

 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ
โปร่งใสและมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นประกาศไว้ชัดเจน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
1. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ได้ใช้ระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน 
3-5 คน ประกอบด้วย  
    1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
ประธานกรรมการ 
    1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ 
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
          โดยคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกมีหน้าที่ ก าหนดวิธีการสรรหา และการคัดเลือก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
           2.วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 
    2.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 
7.1 ประกาศเกณฑ์สรรหา) 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
    2.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  โดยทุกกระบวนการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
   มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน ส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ก าหนดรายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 3 รายการดังนี้ 1. 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism) 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility) 
3. รู้รักสามัคคี (U : Unity) สมรรถนะหลักและสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตามมติค.บ.ม.      ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
 ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 
ก าหนดให้ มีการปรับเปลี่ยนรายการสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเดิมจ านวน 5 
รายการ เป็น 3 รายการ เพื่อความสอดคล้องกับ Core Values ของมหาวิทยาลัย ( PSU )  
 P : Professionalism หมายถึง ใฝ่รู้เสาะหาวิชาสร้างสมปัญญาถูกต้องมีมาตรฐาน รวดเร็ว มุ่งมั่น 
ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะ  
 S : Social responsibility หมายถึง เป็นที่พึ่งและชี้น าสังคมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน บ่มเพาะคนดี สู่
สังคม 
  U : Unity หมายถึงมีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน 
ดังนี้ 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 
7.3 มติ คบม) 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ และ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ จ านวน 3 รายการ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะ
หลัก จ านวน 3 รายการ  และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ 
      กระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม - 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 – 89.99 
     ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
     ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
     ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ   0 – 59.99 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับที่ 1  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล จ านวน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
     4.2 ระดับที่ 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้
มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความ
เชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

i. โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างความเป็นเลิศในการบริการและการสื่อสารในการบริการ 
ii. โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการท างาน 
iii. โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
iv. โครงการเชิงปฏิบัติการการการสร้างวัฒธรรมองค์กรในยุคดิจิตอล 
v. โครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างความเก่งด้วยความคิดสร้างสรร 

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการ

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ท างานให้แก่บุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนดชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนื่องจากบาง
โครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดย
ภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากร
ได้เข้าร่วมโครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
    ส าหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้ 

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

ระดับช านาญการพิเศษด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้
มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และ
เสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดีและ
มอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี จัดให้ส าหรับบุคลากรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
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ตารางที ่3.20 Number of Support staff ( ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 

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 

บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล 0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

รวม 6 9 118 24 1 158 
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Criterion 8 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8 

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 าเนนิงานตามเกณฑ์AUN 8 
ตารางที ่3.22 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสูตรได้ก าหนดการรับนักศึกษาปีละ15 คน โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
1. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า (สาขาใดก็ได้) 
2. มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และควรมีความรู้ในการวิจัยมา
ก่อน 
4. ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ grad.psu.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย) 
หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
และเว็บไซต์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มคอ.2 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เว็บไซต์วิทยาเขต 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
กระบวนการรับนักศึกษา 
1.พิจารณาจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
3.สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด และ
การจัดการ คณิตศาสตร์ธุรกิจและสถิติธุรกิจ และภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียนโดยมีการ
ก าหนดคะแนนขั้นต ่าของทุกวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์และเสนอต่อคณะ

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
บันทึกข้อความแจ้งผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
6.สอบสัมภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลคะแนน
สัมภาษณ์มาพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา  
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้สมัคร 4 คน มีผู้เข้าสอบและผ่านข้อเขียนจ านวน 3 คน ผ่าน
การสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 คน และลงทะเบียนเรียนจ านวน 2 คน 

 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  36          หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42          หน่วยกิต 
ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้
ก าหนดแผนการศึกษา 2 ปี โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และ
ข้อก าหนดอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทาง
บริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ) และ
รายวิชาเสริมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
นักศึกษารหัส 2559 จ านวน 2 คน ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 หลักสูตร
ได้มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุม

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
กรรมการบริหารหลักสูตรสอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุย
กับนักศึกษา และได้ก าหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วย
ในการให้หน่วยกิตและติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning 
and employability 
หลักสูตรได้ก าหนดการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษาดังนี้ 
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน าดูแล  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
และเร่ืองอื่นๆ ตั้งแต่แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่
ศึกษาและมีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2) 
-ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการ
เขียนบทความวิจัย 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดทักษะ  8 ด้าน ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
     (1) ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
     (2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ ใช้ดิจิตอล 

มคอ. 3หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
     (3) ทักษะการสื่อสาร 
     (4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
     (5) ทักษะการเป็นผู้ริเร่ิมก่อการ 
     (6) ทักษะความเป็นนานาชาติ  
     (7) ทักษะการแก้ปัญหา  
     (8)ทักษะการท างานเป็นทีม  
เพื่อให้นักศึกษาก าหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปี
การศึกษา 2561 ไม่ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนได้น าทักษะดังกล่าวลงในรายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้น าในการพัฒนาความรู้
ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที ่3.23 จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2557 15 7 7 7 
2558* - - - - 
2559 15 4 4 2 
2560** - - - - 
2561 15 4 3 2 

*ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
**ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน 
 
ตารางที ่3.24 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
ปีการศึกษา
ที่นักศึกษา
เข้าศึกษา 

จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน)   จ านวน
นักศึกษาคง
อยู่ (คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามแผน 
(คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 5 4 4 3 - - 4 1 
2558* 4 4 3 3 - - 4 - 
2559 4 6 5 5 5 4 4 1 
2560** 3 5 5 5 4 4 5 3 
2561 - - 2 2 4 4 4 - 
2562*** - - 2 2 4 4 4 - 

*ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
**ปีการศึกษา 2560 ไมม่ีผู้สมัครเรียน 
***ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรงดรับนักศึกษา (เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9 
 

เกณฑ ์
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 าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ตารางที ่3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 
งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนนิงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนยบ์ริการประสานภารกิจ ส่งผล ให้การ
บริหารงานอาคารสถานทีอ่ยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมกีารส ารวจและ
เตรียมความพร้อมของหอ้งเรียนก่อนเปดิเทอมและก่อนสอบ โดยมีรายละเอียดของหอ้งเรียนดังนี ้
หอ้งปฏบิตักิาร  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน40 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรูป จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน70 ที่นั่ง จ านวน 2 คน  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนัก จ านวน30 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
 หอ้งบรรยาย  
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน7 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จ านวน3 ห้อง  

ข้อมูลจากงานจดัการทรัพย์สิน ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ข้อมลูทรพัย์สิน 
เอกสารแนบ AUN 9.1 ตารางส ารวจครุภัณฑ์ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จ านวน8 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จ านวน2 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จ านวน2 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง  
สถานทีเ่พือ่รองรบัการจดัการเรยีนการสอน 
 - อาคารปฏิบัติการทางสตัว์น้ า  
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว ์ 
- อาคารปฏิบัติการทางพืช 
นอกจากนี้งานจดัการทรัพย์สินยงัมีช่องทางให้บคุลากรแจ้งขอ้ร้องเรียนหรือแจ้งซอ่มผ่านทางเวปไซต์งานอาคาร
สถานที่อีกด้วย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหี้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งไดด้ าเนนิการจัดหาหนังสอืตาม
ความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเวน้วารสารออนไลน์หรือฐานขอ้มลู ส่วนใหญ่จัดหาโดย
ห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผา่นการคัดเลือกหรือพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และ
คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง5 วิทยาเขต   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชือ่ หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานขอ้มูล ทีต่้องการให้ห้องสมดุ
จัดซือ้โดยห้องสมุดมีกระบวนการในการส ารวจความเพียงพอดังนี้ 
 
 
การดูแลห้องสมดุ (PDCA) 

ข้อมูลจากศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ 
(http://qadata.surat.psu.ac.th) 
 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
- มีคณะกรรมการบริหารศูนยส์นเทศและการเรียนรู ้

- มีการด าเนนิงานตาม PDCA ดังตอ่ไปนี ้

  P - การส ารวจความต้องการทรัพยากรห้องสมุด 

1. เรียกดูขอ้มลูเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน   หมวด 6 แต่ละรายวิชาจากระบบ TQF มาค้น  OPAC ว่ามี
ให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร ก่อนScan ส่ง mail แจ้งผู้สอนแตล่ะรายวิชาเพื่อให้ผูส้อนพิจารณาสั่งซือ้  

2. จัดท าตารางสรุปขอ้มลู ม-ีไมม่ี, สรุปร้อยละ ม-ีไม่ม,ี สรุปร้อยละ มี เอกสารฯ ในหมวด 6 เกินร้อยละ 80/ไม่ถงึ
ร้อยละ 80  

3. ผู้บริหารให้ยกเลิกการสืบค้นขอ้มลูหมวด 6 ใน มคอ.3 เป็นจัดท าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีในห้องสมดุให้
ผู้สอนแทน   

4. ยกเลิกการโหลด TQF หมวด 6 เป็นโหลดหมวด 1-3 เพื่อน าค าส าคัญ มาสืบคน้ขอ้มลูในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติว่าแตล่ะรายวิชามีทรัพยากรสารสนเทศรายชือ่ใดใน ห้องสมดุบ้าง แล้วน าส่ง  mail ให้กับผู้สอนทุกคนใน
แต่ละรายวิชานัน้ๆ  

5. ประสานรายชื่อ E-book แยกรายสาขาวิชาจากบริษัท มาให้ผูส้อนสั่งซื้อ 

6. mail ส่งรายชื่อ E-book แต่ละสาขาให้ผู้สอนสั่งซือ้ 

D - การด าเนินการจัดหา ดูแลทรัพยากรห้องสมุด 

       - การใช้งาน 

1. น ารายการที่อาจารย์สั่งซือ้มาแนบในการจัดท าใบ จัดหาเสนอ รักษาการหัวหน้างานบรรณสารสนเทศ 

2. งานพัสดสุ่งคนืใบจดัหามาใหแ้จ้งผู้สอนยืนยนัการจัดซือ้ งานห้องสมุดน ารายชื่อที่แนบใบจัดหาที่ด้รับการส่งคืน
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จากงานพัสดุมา Scan รายชื่อ - ส่ง  mail แจ้งผู้สอนให้ทราบนโยบายของวิทยาเขต ในการจัดซือ้ E-book แทนตัว
เล่ม แต่หากจ าเป็นให้ยืนยนักลับมาเพื่อขอจดัซือ้ให้อีกครั้ง 
3. ได้รับการยืนยันจากผู้สอนในการสั่งซื้อ 

4. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมตัิจัดซือ้หนังสือทีม่ีผู้สอนยืนยนัมา 

C - การด าเนินการตรวจสอบปัญหา 

       - การจัดหา 

       - การดูแลทรัพยากร 

       - การเข้าใช้งานห้องสมุด 

       - การส ารวจความพึงพอใจ 

       - การส ารวจความเพียงพอ 

1. ติดต่อประสานงานกับพัสดุเพือ่ให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามค าขอของผูส้อน ผู้เรียน บคุลากร  

   ทาง mail และโทรศัพท์  

2. มีรายงานการจัดท าหนังสอืขึน้ชั้น รายงานบนเว็บไซต์ของห้องสมดุ ทุกวันจันทร ์

3. มีรายงานสถิติการให้บริการ และรายชือ่หนังสือทีย่ืมมาก รายงานบนเว็บไซตข์องหอ้งสมุด ทุกเดือน 

4. มีการส ารวจความพึงพอใจ ทกุปีการศึกษา  

5. เรียกดูขอ้มลูเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหมวด 6 แต่ละรายวิชาจากระบบ TQF มาค้น OPAC ว่ามี
ให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร ก่อนScan ส่ง mail แจ้งผู้สอนแตล่ะรายวิชาเพื่อให้ผูส้อนพิจารณาสั่งซือ้ 
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A – การแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสูก่ารด าเนินงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจให้ผู้บริหารของหอ้งสมุดทราบและพิจารณา 

2. หารือผ่านทางไลน์กลุม่ห้องสมุด/ไลน์กลุม่ศนูยส์นเทศฯ/ที่ประชุมบคุลากรห้องสมดุ/ศนูยส์นเทศฯ 

3. จัดท าวิจัยความตอ้งการ/ความคาดหวังของผูใ้ช้บริการที่มีตอ่ห้องสมุดยคุ 4.0 

ผลการประเมนิความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจปกีารศกึษา 2561 มดีงันี้ 
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบขอ้มูลดังนี้   

ด้านทรพัยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเรื่องสารสนเทศหรือข้อมูลที่

ได้รับตรงตามความต้องการมากที่สุด (  = 3.70) รองลงมาคือ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความ

ต้องการ ( = 3.67) และมีความพึงพอใจในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยน้อยที่สุด ( = 3.55)  

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการบริการของห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการมีความ

ถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด (  = 3.93) รองลงมาคือ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย ( = 
3.85)  และมีความพึงพอใจในเรื่องการบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็วน้อยที่สุด  

( = 3.60) 

 ด้านบุคลากรของห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื ่องบุคลากรให้บริการโดยแต่งกายและมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมมากที่สุด (  = 4.15)  รองลงมาคือ บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร 

เต็มใจช่วยเหลือ และมีอัธยาศัยดี (  = 4.11) และมีความพึงพอใจในเรื่องบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น และมีความพร้อมน้อยที่สุด (  = 3.96) 
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ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดภายในห้องสมุดมาก

ที่สุด ( = 3.96) รองลงมาคือ ความปลอดภัยภายในห้องสมุด ( = 3.68) และมีความพึงพอใจในเรื่องจ านวน

เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอน้อยที่สุด ( = 3.32) 

ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องการจะพูดกับคนอื่นๆ ในทางที่ดีเกี่ยวกับ

ห้องสมุดมากที่สุด ( = 3.95) รองลงมาคือ แม้ได้รับข่าวสารที่ไม่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดแต่ยืนยันที่จะใช้บริการ

ห้องสมุดต่อไป ( = 3.90) และมีความพึงพอใจในเรื่องมีความผูกพันกับห้องสมุดน้อยที่สุด ( = 3.59) 

ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่อง การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

ในการให้บริการมีความสม ่าเสมอมากที่สุด (  = 3.66) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย

ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อีเมล จดหมายข่าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น    ( = 3.65) และมีความพึง

พอใจในเรื่องเอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะน าการให้บริการมีความชัดเจนและเพียงพอน้อยที่สุด ( = 3.56) 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
ศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ได้น าข้อมูลหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตัิการทางภาษา ในการ
จัดการเรียนการสอนตามทีค่ณะและหลักสูตรขอเปดิรายวิชา และการก าหนดห้องปฏิบัติการทั้งทางปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากที่สดุ โดยปัจจุบันมีห้องทาง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง ดังนี ้

   - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 5 ขนาด 60 ทีน่ั่ง จ านวน 2 หัอง 
   - ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และ 6 ขนาด 80 ทีน่ั่ง จ านวน 2 หัอง 

รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 280  คน ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 
110 คน  ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาในหลักสูตร ไม่ได้จัดการเรยีนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมคีอมพิวเตอร ์Notebook ส่วนตัว สามารถเชือ่มตอ่กับเครือ่ง printer ที่ทาง

ข้อมูลจากศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ ( 
http://qadata.surat.psu.ac.th) 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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วิทยาเขตสุราษฎร์ได ้
นอกจากนี้ทางศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ ได้ท าแบบประเมินศูนยฯ์ เพ่ือให้ บคุลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้ง
ปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรคมาเข้าที่ประชุมศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพ่ือให้เพยีงพอกับแตล่ะ
หลักสูตรตอ่ไป 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ศูนยส์นเทศและการเรียนรู้ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นระจ าทุกวัน
ในช่วงเช้าก่อนเริ่มเริม่และช่วงเทีย่ง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนทีช่ ารุด โดยมีการ
วางแผนจัดซือ้เป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดหอ้งเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมในแตล่ะปมีาเปน็ส่วนหนึ่งในการ
วางแผนการจัดซื้อและทดแทน ส าหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติมหอ้งสมดุวิทยาเขตหาดใหญ่ได้จดัใหม้ีวารสารออนไลน์
และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งทัง้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้ 

ข้อมูลจากศนูยส์นเทศและการเรียนรู้ 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มแีผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนี้ งานอาคารสถานที่ร่วมกับศูนย์
สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้งซอ่มอุปกรณ์ และระบบ
สาธารณูปโภคภายในวิทยาเขต 

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

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตารางที ่3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10  
 

เกณฑ ์
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 าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางที ่3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
ภายในปีการศึกษา 2563 จะตอ้งด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรใหแ้ล้วเสร็จเพื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 
2562 ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2561 มกีารประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดรายชื่อกรรมการผู้ทรงวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ใชบ้ัณฑิต เพื่อหาความตอ้งการคุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสตูร (Steakholder needs) เพื่อจัดท า OBE และ PLO และคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตร MBA 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
1. ศาสตรจารย์ ดร. สุนนัทา เสยีงไทย 
2. รองศาสตราจารย์ ณักษ์ กุลิสร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนพุล หุ่นโสภณ 
4. นายสุธี ธรรมสทิธิ์บูรณ์                                                                                                                                                        
5. หม่อมราชวงศ์ สุทธิภาณี ยุคล 
โดยก าหนด PLO ของหลักสูตรได้ดังนี ้
PLO1 :  สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้โมเดลและเครือ่งมอืทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏบิัติต่อธุรกิจและ
สังคม(Practical/Social Contribution) 
PLO2 :  สามารถบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและศาสตร์อืน่ๆที่เกี่ยวข้องเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนา กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ  
PLO3 :  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  (Life Long Learning) 
PLO4 :  สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรู้ทางธุรกิจกับองค์กร ชุมชน สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายระดบัภูมิภาคและ
ระดับประเทศ (Social Engagement) 
PLO5 : เลือกใช้เทคโนโลยีและวธิีการสื่อสารที่ทนัสมัยเพือ่สร้างผลสมัฤทธิ์ทางธุรกิจ 
PLO6 : มคีุณธรรมจริยธรรมและเลอืกแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสม โดยแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
องค์กร ธุรกิจ และสังคม 

มคอ.2 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร MBA 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสูตรรับผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุม
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ออกแบบ และร่วมมอืกัน
ท างาน รวมทั้งประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการ
ประเมินผล และมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2563 และก าหนดคณะท างานในการปรับปรุงหลักสูตร 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
การประกันคุณภาพของหลักสูตรได้มีการก าหนด ดังนี ้
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาพรวม 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนนิการควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ประเมนิผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และตดิตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นไป
อย่างเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ 

- ระบบประเมนิการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
https://tes.psu.ac.th/login.asp 

- มคอ.3 
- มคอ.5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีจุดประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานสู่สังคมอย่างมีคณุภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลศิ (Excellence) ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานใน
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ รวมทัง้สามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎีทางบริหารธุรกิจและการจัดการมาแก้ปัญหา
ทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และ
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่าน
และวิเคราะห์บทความวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

- งานวิจัยที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- มคอ.3 
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

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

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
วิทยาเขตก าหนดให้มีการประเมนิความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบคุลากรที่เก่ียวขอ้ง โดยจดัระบบติดตาม
การใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน                                              

- 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
ปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของนักศกึษา โดยการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการซักถามจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการ
ประเมินกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) มาประยุกต์ใชส้ าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจและให้เท่าทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือมอบหมายการเป็นผู้ประสานงานรายวิชาที่จัดให้อาจารย์
ประจ าของคณะเป็นผูส้อนเพ่ือรับฟังความคดิเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์ ชี้แจงขอ้ตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่อก าหนดระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จัดให้มีการประเมนิผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่างภาคการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษาในทุก
ด้าน เชน่ กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงคข์องรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใชส้ือ่การสอน และการประเมนิโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงานและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ปีการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชมุตดิตามการประเมินผลของนักศึกษาในทุกรายวิชาและ

มคอ.2 
มคอ.3 
มคอ.5 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมนิโดยวาจาเพ่ือสะท้อนการจัดการเรียน
การสอนรวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อใหส้อดคล้องกับประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินผล เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบ 
5 ปี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.29 ผลการประเมินตนเอง 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        
 
 
 
 

AUN 11 
Output 



 

129 
 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางที ่3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน ไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 2 ปี เนื่องจาก
มีการปรับแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้ง 2 คนไดส้อบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ในเดอืนกรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชมุและตดิตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แล้ว
เสร็จภายในปีการศึกษา 2562 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรก าหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2561 ไม่มนีักศึกษาส าเร็จการศึกษา  ส าหรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน กรรมการบริหารหลักสูตรไดต้ิดตามอย่างต่อเนือ่งทั้งจากนักศึกษาและจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในปี 2562 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (รหัส 57) จ านวน 5 คน เป็นนักศึกษาท างานแล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ตดิตาม
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีห่ลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งมหาบัณฑิต 1 คน ได้รบัการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน เป็นเจ้าของกิจการ และ 3 คน ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเป็นระดบัหัวหน้างาน  

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการรายวิชา 926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทุนมนุษย์  
โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จ านวน  2 บทความ  นอกจากนี้
หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษา (รหัส 59) ทั้ง 2 คน จัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาอังกฤษเพื่อ
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา  

บทความวิชาการ  
มคอ.2 

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



 

130 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้หลักสตูรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ซึ่งภาค
เรียนที่ 2/2561ไดม้ีการประชุมผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี (Steakholders) ได้แก่ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการผู้ทรงวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่การบริหารหลักสูตร โดยผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Steakholders) ทุกกลุ่มมี
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด (ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือเปอร์เซน็ต์ได้ เนือ่งจากเป็นการประเมินจาก
การสอบถามพูดคุย) นอกจากนีย้ังได้ประชมุหารือคุณลักษณะของบัณฑิตในการจัดท า OBE และ PLO โดยสรุปความ
ความคดิเห็นของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย (Steakholders) ไดด้ังนี ้

1. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใชโ้มเดลและเครือ่งมอืทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏิบตัิต่อธุรกิจและสังคม
(Practical/Social Contribution) 

2. สามารถบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและศาสตร์อืน่ๆที่เกี่ยวขอ้งเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนา กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพือ่พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับส าหรับหลักสูตร

สถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  (Life Long Learning) 
4. สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรู้ทางธุรกิจกับองค์กร ชุมชน สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ (Social Engagement) 
5. เลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการสือ่สารที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลสมัฤทธิ์ทางธุรกิจ 
6. มีคุณธรรมจริยธรรมและเลอืกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งตอ่ตนเอง องค์กร 

ธุรกิจ และสังคม 
โดยหลักสตูรน าสรุปความคดิเหน็ไปก าหนด PLO ส าหรับหลักสตูรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563  

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางที ่3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษาที่
นักศึกษาเข้า

ศึกษา 

จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน)   จ านวน
นักศึกษาคง
อยู่ (คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามแผน 
(คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 5 4 4 3 - - 4 1 
2558* 4 4 3 3 - - 4 - 
2559 4 6 5 5 5 4 4 1 
2560** 3 5 5 5 4 4 5 3 
2561 - - 2 2 4 4 4 - 
2562*** - - 2 2 4 4 4 - 

*ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
**ปีการศึกษา 2560 ไมม่ีผู้สมัครเรียน 
***ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรงดรับนักศึกษา (เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
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ตารางที ่3.32 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
**มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่ท างานแล้ว 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนบัณฑิต (คน) จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 
ลบ จ านวนทีศ่ึกษาต่อ 

(คน) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งาน
ท าและประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอสิระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         

 
ตารางที ่3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต 

ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คุณธรรม จริยธรรม    เฉลี่ยรวม 

2557      
2558      
2559      
2560      
2561      
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแขง็  
1. หลักสูตรมีการจัดรายวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน 
2. การออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ท าให้นักศึกษามีพื้นฐานใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ 
3. หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการสอนกับการวิจัย  
4. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถตีพิมพ์ได้ 
 
 
จุดที่ควรพฒันา  
1. การติดตามและจัดท าข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อน ามาพัฒนา
หลักสูตร 
2. การจัดท าข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิตย้อนหลัง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
3. การเทียบเคียงผลการด าเนินงานด้านต่างๆ กับหลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียง 
 
ขอ้เสนอแนะตอ่มหาวทิยาลยั  
1. กลไกและระบบการได้มาของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการปรับปรุงและออกแบบ
หลักสูตร 
2. กลไกและระบบการจัดเก็บข้อมูล การได้งานท าของบัณฑิต และระบบการตรวจสอบติดตาม 
3. ระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้าน
บริหารธุรกิจของห้องสมุดส าหรับวิทยาเขต งานด้านบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต  
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บทที่ 5 
ขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set) 

บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ล าดับ

ที ่
ชุด

ข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 

ระดับหน่วยงาน 
หลักสูตร คณะ 

1 จ ำนวน
หลักสตูร 
(7) 

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

หลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 
(6) 

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

นักศึกษำ 
(6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 5  
15  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี   
16  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท 5  
18  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
19  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำเอก    
20 จ ำนวน

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

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 5  
21  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำ 
  

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทยีบเท่ำ 

  

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำ 

5  

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3  
25  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

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

  

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

3  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2  
29  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

30  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ   
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โท หรือเทียบเท่ำ 
 

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
31   -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 
2  

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

ตร ีหรือเทียบเท่ำ 
  

34  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 

  

35  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 

  

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

เทียบเท่ำ 
  

38  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 

  

39  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 

  

40 คุณวุฒิ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(12) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5  
41  -ระดับปรญิญำตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปรญิญำโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปรญิญำเอก 5  
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2  
47  -ระดับปรญิญำตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปรญิญำโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปรญิญำเอก 2  
52 ผลงำน

ทำง
วิชำกำร
ของ
อำจำรย์
ประจ ำ
หลักสตูร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3  
53  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
  

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

  

55  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
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56  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

  

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
57  -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

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

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

  

59  -ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร   
60  -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

64  -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

65  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

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

ประเทศ 
  

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

อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
  

72 กำรมี
งำนท ำ
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด    
73 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีต่อบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
  

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

  

75 -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีป่ระกอบอำชีพอิสระ   
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76 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 
 

  

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
77  -จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทีม่ีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว 
  

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

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 
  

82 -ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2  

84  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีม่กีำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
85  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำต ิ 
  

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

  

87  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

2  

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

  

91  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
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92  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

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

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

100  -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ 

  

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

  

102  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
103  -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

  

106  -ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดสิทธิบตัร   
107  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
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108  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
109  -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
110   -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ  
(7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  2.13  
115  -ระดับอนุปรญิญำ   
116  -ระดับปรญิญำตร ี   
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญำโท 2.13  
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญำเอก   
121 จ ำนวน

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,045,073  

122  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

124  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 1,045,073  

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 3,107,785  

126  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

128  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3,107,785  

129 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 5  
130  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
132  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 5  
133 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
134  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
136  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
137 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ   
138  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
140  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
141 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   
142  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
144  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 3  
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146 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ

  

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
147   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
149  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
150  บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

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

  

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

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
161  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
162 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

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

3  

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

นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  
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167  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
169   -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
170 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร   
171  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
173  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
174 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
  

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

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตไ่ม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

  

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

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
197  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
198 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
199  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
201  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
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202 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ   
203  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
204   -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
205  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
206 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 
  

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

 
 

 


