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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ จึงได้มีการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 
2561 - 31 กรกฎาคม 2562) และได้จัดท ารายงานประเมินตนเองและผลการด าเนินงาน ภายใต้กรอบการ
ประกันคุณภาพของมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ กรอบ ASEAN  University Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังตารางในต่อไปนี้ 
 
ตำรำง ก. สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ภายใตก้รอบการประกันคุณภาพ
ของมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

- ตำมเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตำมเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 

  ได้มาตรฐาน 1,2,3, 4, 11 จ านวน 5 ข้อ 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ............................................... 
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ตำรำง ข. สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ภายใต้กรอบ ASEAN  University 
Quality Assurance (AUN-QA) 
เกณฑ์ข้อที่ เกณฑ์กำรประมำณ ระดับคะแนน 

1 Expected Leaning Outcomes 4 
2 Program specification 4 
3 Program structure and content  4 
4 Teaching and Leaning Approach  4 
5 Student Assessment  3 
6 Academic Staff  Quality 3 
7 Support Staff Quality 3 
8 Student Quality 3 
9 Facilities and Infrastructure 3 
10 Quality Enhancement 3 
11 Output 3 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติโดยย่อของคณะ ภำควิชำ หลักสูตร 
 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและในภาคใต้ในปัจจุบัน ที่ได้เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของโลก เช่น การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจโลกใหม่หลังกระแสโลกาภิวัตน์  
ภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโดยเฉพาะสังคมของผู้สูงอายุ และ
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น โดยหลักสูตรที่เริ่มใช้ คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2548  

 การจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนี้ จะส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน การท าธุรกิจที่ยั่งยืนและภายใต้ฐานความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถน า
ความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และมีศักยภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หลักสูตรยังสามารถช่วยสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กันไป ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์หรือ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
เศรษฐกจิของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น  

 ตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 หลักสูตร ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 และ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 372(2/2559) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
ประธานคณะกรรมการหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารงานหลักสูตรและเป็นผู้ก ากับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร 

 แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 นั้น ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนโดย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2554 อยู่บางส่วน ส าหรับนักศึกษาทียังไม่ส าเร็จการศึกษา นั่นก็คือ 
นักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559  ตามล าดับ ส่วนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 นั้น ใช้
ส าหรับนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2560 
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1.2 ปรัชญำ วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 

1.2.1 ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ             

มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
 

1.2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.. มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ที่มีความ สามารถในการวิเคราะห์
และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

2. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

3. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถเป็นผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มี คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม   
5. มีความสามารถในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ 

เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก 

 6. มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 7. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกีย่วข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 8. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 

1.2.3 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มีคณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 100 %  
2. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. มีการพัฒนานักศึกษาโดยมีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาสอบใบอนุญาต 

(Single License) 
4. การท าการสอนแบบ active learning ในชั้นเรียน 
5. นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัย เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
6. หลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน   

 
1.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
  

1.3.1 โครงสร้ำงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที ่1.1 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
 

รายวิชา 
จ านวนวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์  

12 
5 
5 
 
2 

12 
5 
5 
 
2 

32 
15 
11 
 
6 

32 
15 
11 
 
6 

หมวดวิชำเฉพำะ 
1) กลุ่มวิชาแกน  
2) กลุ่มวิชาชีพ 

-  กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก 

3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

30 
15 
14 

      7 
      7 

1 

29 
15 
13 

     7 
     6 

1 

85 
45 
40 

      19 
       21 

3 

82 
45 
37 

     19 
      18 

6 
หมวดวิชำเลือกเสร ี 2 2 6 6 

รวม 44 43 126 126 
  

และในเดือน มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจึงมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยังคงมีจ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม ดังนี้ 
วิชำบังคับ                                                   จ ำนวน  28  หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาด้านศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   จ านวน  4 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาด้านความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ               จ านวน 5 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ                                 จ านวน 1 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล                     จ านวน 4 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข     จ านวน 4 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                  จ านวน 8 หน่วยกิต 
7. กลุ่มวิชาด้านสุนทรียศาสตร์และกีฬา                          จ านวน  2  หน่วยกิต 

วิชำเลือก                                                     จ ำนวน   4  หน่วยกิต 
 
1.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
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ตำรำงท่ี 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล ำดับ
ที ่

เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ สำขำวิชำ 

1. 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์ 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

ปร.ด. 
 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 

2. 1 6004 00101 03 6 อาจารย ์ นางสาวอารีรตัน์ ทศด ี
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 

3. 3 9098 00751 53 6 อาจารย ์ นางณัฐยา  ยวงใย 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร) 

Ph.D. 
 

Economics 
 

 
 

ตำรำงท่ี 1.3 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล ำดับ
ที ่

เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ   สำขำวิชำ 

1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 

Ph.D.  Agricultural 
Economics 

2 5 9399 90000 84 3 อาจารย ์ นายภาสกร  ธรรมโชต ิ Ph.D.  Economics 
3 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์ 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร)  

ปร.ด. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

4 1 6004 00101 036 อาจารย ์ นางสาวอารีรตัน์ ทศด ี
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร)  

Ph.D.  Agricultural 
Economics 

5. 3 9098 00751 536 อาจารย ์ นางณัฐยา  ยวงใย 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร)  

Ph.D. 
 

Economics 
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1.3.3 นักศึกษำ 

 
แผนภำพที่ 1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันจ าแนกตามชั้นปี 

1.4 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ 2 โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

1 2 3 4 5

จ ำนวนนกัศกึษำ 51 60 105 118 4
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60 
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4 
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1.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพของคณะ/ภำควิชำ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
ด าเนินงานภายใต้ระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งการด าเนินงานประกันคุณภาพมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ก าหนดแนวทางและนโยบาย โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงคณะฯ เป็นผู้ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
 
1.6 บุคลำกรสนับสนุน 
 ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 1.4 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1.4 คุณวุฒิ และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. นางปราณ ี สุวรรณนิตย ์
นักวิชาการ
อุดมศึกษา ปริญญาตร ี 1. เลขานุการทีมบริหาร 

        2. คณะกรรมการประจ าคณะ 

        3. ประสานนโยบายและแผน 

        4. ประชุมทีมบริหารและบุคลากร 

        5. ประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

          

2. นางสาวจารุวรรณ จันทวงศ ์
นักวิชาการ
อุดมศึกษา ปริญญาตร ี 1. ประสานบริหารงานบุคคล 

        2. กลยุทธ์คณะ 

        
3. ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

        4. ประสานงานประชาสมัพันธ์ 

        5. ประสานงานบริการวิชาการ 

        6. ประชุมสาขาวิชาการจัดการ 

        7. ตรวจสอบครุภณัฑ์ประจ าป ี

          

3. นางสาวนวรัตน เต่งศิริธรรม 
นักวิชาการ
อุดมศึกษา ปริญญาตร ี 1. พัฒนาหลักสูตร 

        2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 

        3. เลขาสาขาวิชา รปศ 

        4. พัฒนาอาจารย ์

        
5. ประสานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีน
การสอน 
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ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 
 

          

4. นายเอกชัย แทนสุวรรณ 
นักวิชาการ
อุดมศึกษา ปริญญาตร ี 1. การเรียนการสอน 

        2. รับนักศึกษาใหม ่

          

5. นางสาววัลลภา ภู่วานิชย์ 
ผู้ปฏิบัติงาน

บริหาร 
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง 1. งานสารบรรณ 

        2. ม.อ.วิชาการประจ าป ี

        3. ประสานงานจดัการทรัพยส์ิน 

        4. ประสานศูนย์สนเทศและการเรยีนรู้ 

        5. พัสดุเอกชน/ไปรษณยี ์

        6. ขอใช้ห้องประชุม 

        7. พัสดุคงคลัง 

          

6. นายบริชัย รักษาชุม 
นักวิชาการ

ศึกษา ปริญญาตร ี 1. บัณฑิตศึกษา 

        
2. ประสานงานพัฒนานักศึกษา (ทั่วไป/เตรียม
ความพร้อม 

        /รับปรญิญา) 

        3. ประชาสัมพันธ์หลักสตูร 

        
4. ประชุมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

        5. จัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์วิจัย 
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1.7 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ตำรำงท่ี 1.5 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ช่ืออาคาร ลักษณะรูปทรง พื้นที่รวม (ตรม.) การใช้ประโยชน ์
อาคารเรยีน    
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 
อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ช้ัน
ทรงปั้นหยา 

18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียนและ 
อาคารปฏิบตัิการ 

2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลาง
และอาคารเรยีนรวม 

ทรงโค้งตัวย ู 29,497  เพื่อการเรยีนการสอน 

อาคาร    
3) โรงอาหาร  เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 

2 ช้ัน ทรงกลม ช้ันล่างเปิด
โล่ง 

226.28 โรงอาหาร 

4) อาคารเรยีนและส านักงานวิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี และหอประชุม
พร้อมครุภณัฑ์ 2 หลัง  

ขนาด 2 ช้ัน รูปแบบขยาย
หน้าจั่วทางเข้าหอประชุม
แบบฝังฝ้าเพด้าน 

5,508 ส านักงาน ห้องประชุม 
และหอประชุม 

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

ภายในวิทยาเขต 
8) แทงค์เก็บน้ า ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว 56.18 เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย

ภายในวิทยาเขต 
9) โรงสูบน้ า 1 หลัง อาคารที่พัก

อาศัย 
วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน้ าและใช้จ่าย

ภายในวิทยาเขต 
    
10) อาคารหอพักนักศึกษา 
 

อาคาร 4 ช้ัน จ านวน 4 
หลัง มีห้องพักรวม 400 ยู
นิต ไม่มลีิฟท์ 

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.) 

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

 

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

 
 

15,744 
704 
676 
675 

 

12) หอพักนักศึกษา 
- หอพักนักวิจัย 
- หอพักนักศึกษาชาย 
- หอพักนักศึกษาหญิง 

 
อาคาร 4  ช้ัน (48 ยูนิต) 
อาคาร 4 ช้ัน 2 หลัง ๆ ละ 
58 ยูนิต 
อาคาร 4 ช้ัน 2 หลัง ๆ ละ 
48 ยูนิต 

 
3,550 
3,550 
5,060 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

- ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่น่ัง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 40 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ท่ีนั่ง จ านวน 7 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ท่ีนั่ง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่น่ัง จ านวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ท่ีนั่ง จ านวน 3 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่น่ัง จ านวน 8 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 150 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 160 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 200 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 325 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 

   
1.8 วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
ตำรำงท่ี 1.6 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิสัยทัศน์และพันธกจิของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   
วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบณัฑิต บรกิารวิชาการ 
และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ     หลกัเศรษฐกิจ 

พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ด้มโีอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้างความเปน็ผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตัิสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนส์ากลให้แก่บณัฑิต 
ที่มำ : http://www.psu.ac.th/th/vision 
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1.9 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร  
 
ตำรำงท่ี 1.7 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
จุดเด่น 

จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคยีงกันไว้ในคณะเดยีวกัน เพื่อสร้างความเขม้แข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทาง
วิชาการ มีการด าเนินงานภายใตโ้ครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนยบ์ริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีท าหน้าท่ี เป็นผู้บริหารงาน
ทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน
การสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการ
สร้างสรรค์งานวิจยั บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

วิสัยทัศน ์

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการเป็นคณะชั้นน าการบรูณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ในระดับภาคใต้  

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑติและวิจัยที่มีคณุภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว
และนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต ้ 

 
1.10 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ มีความสมดุลกันระหว่างความรู้ และทักษะทั่วไป (Generic) 
และเฉพาะทาง (Subject Specific) ดังตารางที่ 1.8 และความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต กับกรอบมาตรฐานของ สกอ. ดังในตารางที่  1.9
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ตำรำงที ่1.8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
แบ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง 
 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
ผลการเรยีนรู้เฉพาะทาง 

(Subject- specific ELOs 
ผลการเรยีนรู้ทั่วไป (Generic 

specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

  

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

  

4. สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

  

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต     

6. มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  มี จิ ต ส า นึ ก  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ ห น้ า ที่ ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ต า ม ป ณิ ธ า น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

 

ตำรำงท่ี 1.9 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ. 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การ-สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    
 

 
 

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้  

  
  

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้  

    

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ่ึง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    
 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต    
 

  
 

6. มี คุณธรรมจริ ยธรรม มีจิ ตส า นึก  ความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ีต่อตนเองและสั งคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
  

  

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ ( ) 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ( ) 

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

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 

ไม่มีการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 

 ได้มาตรฐาน 1, 2, 3, 4, 11 จ านวน 5 ข้อ 

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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 ตารางท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
ตรง สัมพันธ์ 

1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุทธิจิตต์  เชงิทอง 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 
 

  

2 5 9399 90000 84 3 อาจารย ์ นายภาสกร  ธรรมโชต ิ Ph.D. 
 
 

Economics 
 
 

  

3 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

ปร.ด. 
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
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ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
ตรง ตรง 

4 1 6004 00101 03 6 อาจารย ์ นางสาวอารีรัตน์ ทศด ี

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 
 

  

5. 3 9098 00751 53 6 อาจารย ์ นางณัฐยา  ยวงใย 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  

Ph.D. 
 

Economics 
 

  

6 3 9299 00244 81 4 อาจารย ์ นายอภิวัฒน์  อายุสุข Ph.D. 
 

Economics 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ์ข้อ 1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ครบ   ไม่ครบ 

 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

  2. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
สอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

  3. เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

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

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

  1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ใน
สาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

  2. มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 ตารางท่ี 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural Economics 
 

  

2. 5 9399 90000 84 3 อาจารย ์ นายภาสกร  ธรรมโชต ิ Ph.D. 
 
 

Economics 
 
 

  

3. 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์ 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร) 
 

ปร.ด. 
 
 

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
 
 

  

4. 1 6004 00101 03 6 อาจารย ์ นางสาวอารีรตัน์ ทศด ี
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร) 
 

Ph.D. 
 
 

 

Agricultural Economics 
 
 

  

5. 3 9098 00751 53 6 อาจารย ์ นางณัฐยา  ยวงใย 
(อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร)  

Ph.D. 
ศ.ม. 
วท.บ. 

Economics 
เศรษฐศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

  

        
6 3 9299 00244 81 4 อาจารย ์ นายอภิวัฒน์  อายุสุข Ph.D. 

 
Economics 
 

  

7 3 9099 00320 83 9 อาจารย ์ นายก่อพงศ์ เกตุแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานชาต ิ
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

8 3 9206 00194 04 4 
 

 

อาจารย ์ นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ ์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงิน 

บริหารธุรกิจ 
  

9 3 8403 00212 035 อาจารย ์ รพี พงษ์พานิช Ph. D. 
 

Agricultural Economics 
and Management 

  

10 1 8099 00013 28 1 อาจารย ์ นางสาวณปภัช  
ทองวิจิตร 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

  

11 1 8099  00127 25 1 อาจารย ์ นางสาวนงค์รัตน์  
แสนสมพร 

บธ.ม. 
 

บริหารธุรกิจ 
 

  

12 1 9305 00100  17 9 อาจาย ์ นางสาวนพวรรณ  เมืองแก้ว อ.ม. ภาษาไทย   
13 1 9599 00012 19 4 อาจารย ์ นางสาวปิยาภรณ์  

ปิยะวาณิชเสถียร 
M.ED Leadership and 

Management 
  

14 3 8009 00423 68 1 อาจารย ์ นางสาวบุญฑริกา ใจกระจา่ง Ph.D. Accounting and Finance 
 

  

15 1 8013 00005 29 8 อาจารย ์ นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์   
16 3 9098 00316 13 9 อาจารย ์ นางสาวสิริภัทร์  

โชติชว่ง 
Ph.D.  Marketing   

17 3 9303 00526 65 9 อาจารย ์ นายสุรนิทร์ ชุมแก้ว วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ 

  

18  อาจารย์ นางสาวจินตนีย์  จิน
ตรานันต์ 

 Ph.D. เศรษฐศาสตร์   

19  ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ส่งเสริมการค้า

นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ MBA Business Administration   
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ระหว่าง 
ประเทศ  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

20 1 8499 00086 05 9 อาจารย ์ นายณัฐวฒุิ ทองกูล MPA 
 

B.Bus (Accy) 

Professional Accounting 

Accountancy 
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เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ...2548..... 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ....2554.... 

ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 

 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ..................... 
 

เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ตารางท่ี 2.4 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในแค่ละครั้ง 

 วาระการประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  มคอ. 2 

3 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

   

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ    
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 

 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 ไม่

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เอกสารประกอบ 

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ระดับการประเมิน 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ

แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
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ผลการประเมินตนเอง  

 
 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การประเมิน 

 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

3 4 

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

3 4 

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

3 4 

Overall opinion 3 4 
 
 
 
 

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. 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เริ่มต้นเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี 2548 โดยหลักสูตรที่ใช้ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
กระทั่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ 5 ปีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก าหนดไว้ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหลักสูตร
ดังกล่าวโดยตรง ยังได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีพล
วัตรสูงและระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) จึงได้น ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถูก
สะท้อนออกมาในรูปของปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ดังแสดงในตาราง 
ที่ A1.1 และ A1.2 อีกทั้งเพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จึงได้น าข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนส่วน
เสียจากภาคส่วนต่างๆได้แก่คณาจารย์ ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน  ดังแสดงในตารางที่ A1.3 มาร่วมพิจารณาในการ
ปรับปรุงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน  

โดยทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2)  เพ่ือร่วมกันในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(Expected Learning 
Outcomes: ELOs) ของหลักสูตร ตลอดจนการก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุงในท้ายท่ีสุด 

ส าหรับกระบวนการก าหนด ELOs ของหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอน

- ตารางที ่A1.1 และ A1.2 
 
-มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
 
-มคอ.2: แผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่ 
รายวิชา  
 
- มคอ. 2:ภาคผนวก ซ 
 
-สรุปผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ AUN QA (Site Visit) 
 
-ตารางที ่A1.3 
 
-ตารางที ่A1.4 
 
-ตารางที ่A1.5 
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ดังต่อไปนี้ 

1) ประชุมอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อวางแผนในการจัดท า ELOs ของหลักสูตร และมีการแบ่งความรับผิดให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบใน
การรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ คือ 
- สถานการณ์สังคม และ เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  
- ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ ตลอดจนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็น
แกนกลาง 
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า 
และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน (ดังแสดงในตารางที ่A1.3) 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และและเอกชน  (ภาคผนวก ซ 
เล่ม มคอ. 2)   

3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ร่วมประชุมเพื่อจัดท าร่าง ELOs ของหลักสูตร ทั้งในส่วนของ ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-
specific ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยได้ค านึงถึงสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้ คือ  
- สถานการณ์สังคม และ เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังในทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  
- ข้อมูลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
- ข้อมูลสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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4) น าร่าง ELOs ของหลักสูตร เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้การรับรอง 
5) น าร่าง ELOs ของหลักสูตร ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเพื่อพิจารณาร่าง ELOs และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
6) ปรับปรุงร่าง ELOs ของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และนอกเหนือจากกระบวนที่กล่าวข้างต้น ทางหลักสูตรยังได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ใน
วันที่ 11 กันยายน 2561  มาเป็นในการแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการก าหนด ELOs ของหลักสูตรด้วยเช่นกัน 
 จากที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตรที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการก ากับทิศทางของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต จึงมี
ดังต่อไปนี้  
1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้  
2) สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือใช้ตัดสินใจใน

การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ได้ 
4) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพ่ือใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุ รกิจ

ได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต   
6) มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7) มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทั้งนี้ ELOs ของหลักสูตรที่ถูกก าหนดขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังแสดงในตารางที ่A1.4 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที ่A1.5 

นอกจากนี้ในระหว่างปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจของหลักสูตร และศิษย์เก่าในหลากหลายอาชีพ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือ
จะน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปทบทวน ผลการเรียนที่คาดหวัง ของหลักสูตรเพ่ือให้ได้สะท้อนอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มากขึ้น  ในการ
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ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปอีกด้วย 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
หลักสูตรฯ มีการจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยหลังจากมีการก าหนด ELOs แล้วได้มีการก าหนดความรับผิดชอบไปยังอาจารย์

ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ  เพ่ือด าเนินการก าหนดความสอดคล้อง ELOs ในทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางซึ่งได้มีการแจ้ง หรือประชาสัมพันธ์
ไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ฯ ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีการติดตามสอบถามความ
เหมาะสมของELO ผ่านแบบสอบถาม ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามไปยังกลุ่มต่าง ๆ และหากได้รับผลการ
ประเมินดังกล่าว หลักสูตร ฯ จะน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ ตามที่ปรากฏในแผนภาพที ่A1.1 

จากกระบวนการก าหนด ELOs ที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตรมีความครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific 
ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยเป็น Subject-specific ELOs 4 ข้อ และ Generic ELOs 3 ข้อ ดังแสดงในตารางที ่A1.6 

ส าหรับผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) เป็นทักษะที่เป็นสากลของสาขาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนอยู่ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ใน

- แผนภาพที ่A1.1 
- ตารางที ่A1.6 
 
- มคอ. 2: โครงสร้างหลักสูตร 
 
-ตารางที ่A1.7 
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สังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทักษะทางสังคม และยังเป็นการเตรียมพร้อมความรู้เบื้องต้นด้านๆ ทั้งสังคมศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ และการค้นหาความรู้ที่กว้างขวางออกไป 

ส่วนหมวดวิชาเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้เฉพาะทางในสาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาแกน 
วิชาชีพ เนื้อหารายวิชาทั้งหมดครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ทางด้านความรู้ในศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ทางการค านวณ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการน าความรู้ไปใช้ในการท างานจริง ฝึกจากประสบการจริง ทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ 
การฝึกทักษะการท างาน ความรับผิดชอบ การบริหารเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตับกับสภาพแวดล้อมการท างาน และการฝึกความ
อดทน นอกเหนือจากนี้ยังมีหมวดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลิกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่สนใจทั้งเพ่ือต่อยอดความรู้ หรือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ เปิดการเรียนรู้ใหม่อย่างเสรี 

ELOs ทั้งหมดของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น Subject-specific ELOs หรือ Generic ELOs จะถูกกระจายความรับผิดชอบไปยังรายวิชาต่าง 
ๆ ของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาทั้งหมด 42 รายวิชา  มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 126 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาได้แก่ (1) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (2) หมวดวิชาเฉพาะ และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ข้อมีความสมดุลกันระหว่างความรู้ทั่วไป (generic) และทักษะเฉพาะทาง (subject specific) ในแง่ของการ
สร้างคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านของ ความรู้(Knowledge) ทัศนคต(ิAttitude) และ ทักษะ (Skill)  ดังแสดงในตารางที่ A1.7  

และหากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาในหมวดต่างๆ กับ ELOs ของหลักสูตร ทั้ง 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ A1.8 ก็จะ
พบว่ารายวิชาต่างๆในหลักสูตรครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตท่ีมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งทั้งผลการเรียนรู้
เฉพาะทาง และผลการเรียนรู้ทั่วไป  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
จากทีกล่าวข้างต้น การก าหนด ELOs ของหลักสูตรนั้นมีการส ารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการก าหนด ELOs ของหลักสูตร โดยในกระบวนการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เริ่มต้นด้วย

-มคอ.2: ปรัชญา ความส าคัญ
และวัตถุประสงค์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจ าแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน 
หลังจากนั้นได้ก าหนดช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังแสดงในตาราที่ A1.9 และเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเรียบแล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือก าหนด ELOs ของหลักสูตร เพ่ือให้เป็น ELOs ที่สะท้อน ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที ่A1.10 

ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจต่อ ELOs ของหลักสูตรอย่างถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจของผู้ประกอบการที่มีต่อ ELOs ของหลักสูตรจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตร ซึ่งผลการส ารวจข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดี 
ส าหรับในส่วนของศิษย์เก่านั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจก็ได้มีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในหลากหลายอาชีพถึงความเข้าใจต่อ ELOs ของ
หลักสูตร ซึ่งก็พบว่ากลุ่มศิษย์เก่ามีความเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดีเช่น แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของศิษย์ปัจจุบันนั้น จากการรวบรวม
แบบสอบถามนั้น พบว่ามีระดับความเข้าใจต่อ ELOs ของหลักสูตรในระดับมาก (ตารางที ่A1.11) 

-มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
 
- ตารางที ่A1.9 
 
-ตารางที ่A1.10 
-ตารางที ่A1.11 
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ตารางท่ี A1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ก่อตั้งข้ึนตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณต์ั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็น
มหาวิทยาลยัหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลติบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก าลังหลักของสังคม และยดึตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง        พิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) คือการพัฒนาผูเ้รียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตีามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใหผู้้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบตัิทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรยีนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคดิที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรยีนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียง
ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต 

              การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจดัการเรียนรู้ ท่ี มหาวิทยาลัย
เชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรูท้ี่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรยีนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based 
Learning) และ การเรยีนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

พันธกิจ 

 พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม
และเครือข่ายสากล 

 พันธกิจ 2 สร้างบัณฑติที่มสีมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

 พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝ่
รู้ไดม้ีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 
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ตารางท่ี A1.2 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

จุดเด่น 

จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2551 ตามแนวคดิการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเขม้แข็งและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ มีการด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกจิ ซึ่งมีคณบดีท าหน้าท่ี 
เป็นผู้บรหิารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจ
หลักในการจดัการเรียนการสอนดา้นภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจดัการ ท้ังในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท 
และปรญิญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

วิสัยทัศน ์

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการเป็นคณะชั้นน าการบรูณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ในระดับภาคใต้  

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑติและวิจัยที่มีคณุภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแกภ่าคใต ้ 

 
ตาราง A1.3 รายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดท า ELOs ของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 

กลุ่ม Stakeholders  ผลการส ารวจความต้องการ  
นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  Knowledge  

1. Economics and Accounting   
 Knowledge of economic and accounting principles and practices, 
the financial markets, banking and the analysis and reporting of 
financial data.  
2. Business Administration and Management  
 Knowledge of business and management principles involved in 
strategic planning, resource allocation, human resources modeling, 
leadership technique, production methods, and coordination of people 
and resources.  
3. Interdisciplinary Knowledge  
 Broaden global and disciplinary knowledge enhances understanding 
of the world around them both within economics and beyond.  
4. Big Data & Data Analytic  
5. Global and Thai Economy  

Attitude  
1. Open Minded  

 The ability to hear the views of others and to engage 
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กลุ่ม Stakeholders  ผลการส ารวจความต้องการ  
productively with them even if you disagree with their reasoning.  
2. Flexibility   
 The ability of an individual, team or organization to adjust or 
change itself to best meet the needs of the situation or environment.  
3. Stress Tolerance  
 The ability to be relaxed and composed when faced with 
difficulties.     
4. Curiosity   
 A strong desire to learn or know something which leads to the 
ability to make connections among various pieces of information.  
5. Adaptability  
 The ability and willingness to plan for and respond to a range of 
possible situations.  

Skills  
6. Communication Skills  
 Explain complex ideas to people with less technical knowledge. 
Apply both oral and written communication skills within the discipline  
7. Critical Thinking Skills   
 Apply economic analysis to evaluate everyday problems / specific 
policy proposals.   
 Compare two or more arguments that have different conclusions 
to a specific issue or problem.  
8. Problem-Solving Skills  
 Solve problems that have clear solutions.      
 Propose solutions for problems that do not have clear answers, 
and indicate under what conditions they may be viable solutions.  
9. Lifelong Learning Skills  
 Possess a working knowledge of information data bases.  
 Know how to locate and use primary data sources.  
 Understand and evaluate current economic events and new  

      Economics ideas.  
10. Digital Literacy & Data Analytic  
 The ability to find, evaluate, utilize, share, and create content using 
information technologies and the Internet.  
 Analyze raw data in order to make conclusions about that 
information.  
 Collect and analyze data to support economic decision making 
using statistical and econometric techniques.   
 

ผู้ใช้บัณฑิต  Knowledge  
1. บัญช ี 
2. การบริหารคน  
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กลุ่ม Stakeholders  ผลการส ารวจความต้องการ  
3. ความรู้เรื่องการลงทุน  
4. โลจสิติก  
5. Letter of Credit   
6. การจัดการสินค้าคงคลัง  
7. ระบบการน าเข้าส่งออก  
8. ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย ์  
     (กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน)  

Attitude  
9. มีความซื่อสตัย์ ขยัน อดทน  
10. ความอดทน  
11. ความมีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่ 
12. การคิดบวก  
13. ความอดทนในการท างาน  
14. ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   
15. กระตือรือร้น  

Skill  
16. สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ และแกไ้ขปัญหาในงาน ได้เพียงพอตรงตามต าแหน่งงาน  
17. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
18. ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ ์และเทคโนโลยดีิจิทัลทีม่ีอยู่ใน
ปัจจุบัน (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์)  
19. ความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฟัง 
พูด อ่าน เขียน)  
20.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  
21. การท างานเป็นทีม  
22. การเจรจาต่อรอง  

ศิษย์เก่า  Knowledge  
1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร ์ 
2. ความรู้ที่เกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ความรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและสามารถน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตได ้ 

Attitude  
4. ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
5. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกัการละเทศะ  
6. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
7. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งนั่นในการท างาน  
8. ตระหนักในหน้าท่ีรับผดิชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน  

Skill   
9. สามารถน ากระบวนการและเทคนิคการวิจัย ไปใช้เพื่อแก้ไขปญัหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานได ้ 
10. สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 
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กลุ่ม Stakeholders  ผลการส ารวจความต้องการ  
ไปประยุกต์ใช้ และแกไ้ขปัญหาในงาน ได้เพียงพอตรงตามต าแหน่งงาน  
11. เป็นผู้ใฝรู่้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง   
12. มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์ และประยุกตค์วามรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎี และกระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์และ
เหมาะสม  
13. มีทักษะการปฏิบตัิงาน / การใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคลว่  
14. มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  
15. สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผูต้ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
16. สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อ สื่อความหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพท้ังการฟัง 
พูด อ่าน เขียน   
17. สามารถน าเทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์   
18. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือกข้อมลูจากแหล่งความรูต้่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   

ศิษย์ปัจจุบนั  ความพึงพอใจด้านผู้สอน  
1. ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน  
2. ผู้สอนเป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
3. ผู้สอนเป็นผู้มีความสามารถในการสอน ถ่ายทอดความรูไ้ด้อยา่งเหมาะสม  

ความพึงพอใจด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา  
4. รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 
5. จ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม  
6. วัตถุระสงค์ของหลักสูตรในสาขาวชิาที่ท่านศึกษาอยู่มีความเหมาะสม  

ความพึงพอใจด้านวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอน  
7. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
8. มีกระบวนการเรยีนการสอนที่หลอ่หลอมให้นักศึกษาเป็นคนด ี 
9. มีการปัจฉิมนเิทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา  

ความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
10. การวัดและการประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม  
11. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้ที่จัดให้
ผู้เรยีนและอ้างอิงการพัฒนาของผูเ้รียน  
12. มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนใหผู้้เรียนทราบ  
13. ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย  
14. มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของค าตอบเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้  

ระดับการพัฒนาตนเอง  
13. ความคิดรเิริม่/สร้างสรรค ์ 
14. ความสามารถในการท าวิจยัเพื่อใช้แก้ปัญหาในแตล่ะสถานการณ์ที่เกดิขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างเหมาะสม  
15. ภาวะความเป็นผู้น า มีคุณธรรมจรยิธรรมมีจิตส านึก ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี
ตนเองและสังคม  
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ตารางท่ี A1.4 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้       

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

     

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติ
และโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

     

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

     

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต        

6. มี คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส า นึก ความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ีต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

     

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      

ตารางท่ี A1.5 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ. 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ-สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    
 

 
 

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้  

  
  

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้  

    

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ่ึง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    
 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต    
 

  
 

6. มี คุณธรรมจริ ยธรรม มีจิ ตส า นึก  ความรับผิดชอบต่ อหน้า ท่ีต่อตน เองและสั งคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
  

  

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      
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แผนภาพที่ A1.1 ความสัมพันธ์ของการจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ELOs ของหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ 

ก าหนดความสอดคล้อง ELOs กบัทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะทางหลกัสตูร ฯ  

สือ่สารถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ข้อมลูป้อนกลบั 

ทบทวน / ปรับปรุง 
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ตารางท่ี A1.6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง 

(Subject- specific ELOs 
ผลการเรียนรู้ทั่วไป 

(Generic specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

  

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐ
มิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

  

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพ่ือใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

  

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอด
ชีวิต   

  

6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
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ตารางท่ี A1.7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง Generic Subject 

Specific 
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้ K  
2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

และธุรกิจ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 
 S 

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได ้

 S 

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพ่ือใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

 S 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต   K  
6. มี คุณธ ร รมจริ ย ธ ร รม  มี จิ ต ส านึ ก  คว ามรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ต่ อตน เองและสั ง คมต ามปณิ ธ าน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
A  

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม A  
หมายเหตุ : K = Knowlege , A = Attitudes and S = Skills 
 
 
 
 
 



  

Page 45 
 

ตารางท่ี A1.8 ความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชา
ภาษา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชา
แกน 

กลุ่ม
วิชาชีพ 

ฝึกงาน/สห
กิจศึกษา 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้        

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

      

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

      

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ่ึง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

      

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต         

6. มี คุณธร รมจ ริ ย ธ ร รม  มี จิ ต ส า นึ ก  คว ามรั บผิ ดชอบต่ อห น้ า ท่ี ต่ อ ตน เ อ งและสั ง คมตามปณิ ธ า น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

      

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม       
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ตารางท่ี A1.9 ช่องทางการรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการรับข้อคิดเห็น 

คณาจารย์ในหลักสูตร - การประชุมสาขา 
- การสัมมนาสาขา 

นักศึกษา - กิจกรรมกินห่อลาครู 
- ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาทุกช้ันปี ในปีการศึกษา 2559 

ศิษย์เก่า - แบบส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิตจากองค์กรต่างๆ  - การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ผลการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีน านักศึกษาไปทัศนศึกษา/ดูงาน 
- ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิที่เป็นกรรมการหลักสูตร  
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษยเ์ก่า 
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ตารางท่ี A1.10 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
คณาจารย์ใน

หลักสตูร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิตจาก
องค์กรต่างๆ 

ผลการเรยีนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้      

2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

    

3. สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

    

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    

ผลการเรยีนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต       

6. มีคุณธรรมจริ ยธรรม มี จิ ตส านึ ก  ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่ อตนเองและสั งคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

    

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
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ตารางท่ี A1.11 สรุปผลการส ารวจความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ ELOs ของหลักสูตร 

ELOs 

ระดับความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะอื่น ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษาปจัจุบัน 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

1. สามารถอธบิายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้  
        

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเร่ือง บัญชี 
และ การจัดการความมั่งค่ัง 

2. สามารถประยกุต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้         

  

3. สามารถค านวณและอธิบายผลขอ้มูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้         

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะใน
เร่ืองของเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวจิัย เพื่อใช้แกป้ัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงเกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม         

  

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ได้ตลอดชีวิต           

  

6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ตอ่ตนเองและสังคมตาม
ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          

  

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อยา่งถูกต้องและ
เหมาะสม         

 ทักษะในเรื่องการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เป็นที่ต้องการอย่างมากใน
ตลาดแรงงาน 
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ผลการประเมินตนเอง  
 

 
 

เกณฑ์ 

ผลการ 
การประเมิน 

 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

4 4 

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

4 4 

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

4 4 

Overall opinion 4 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

AUN 2 
Program Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
จากที่กล่าวข้างต้น การเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี 2548 เป็นการเปิดรับนักศึกษาโดยใช้หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ) จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2554 ซึ่งเป็นการปรับจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มาเป็นหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) โดยมีแนวคิดหลักในการปรับปรุง คือ ต้องการให้เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตที่สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดงานในประเทศใน ตลอดจนข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นกรรมการร่างหลักสูตร
จึงเห็นว่าไม่ควรใช้เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนกันมากในประเทศไทย ท าให้มีบัณฑิตล้นตลาด และพิจารณาว่ า 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ยังไม่มีเปิดในภาคใต้ในขณะนั้น จึงได้ปรับเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เรียน (นักศึกษาเข้าเต็ม 120คน ทุกปี) และตลาดงานต้องการสูง (มีอัตราการได้งานท ามากก ว่า 80% 
ภายใน 6 เดือน)  

ต่อมาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) จึงมีการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งในปี 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี2560 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ที่เปิดรับ
นักศึกษาครั้งแรกในปี 2555 นั้น ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา คือ นักศึกษาที่รับเข้าใน ปี 2558 และ 2559 ดังนั้นในปัจจุบั นนี้หลักสูตรที่ใช้
อยู่ คือ หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 และ 2559 โดยทั้ง 2 หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน มีรายละเอียดของหลักสูตรแสดงอยู่ในเล่ม มคอ.2 พ.ศ.2554 และ 
พ.ศ.2559 ตามล าดับ ส่วนความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 นั้นแสดงอยู่ในภาคผนวก ค ของเล่ม มคอ.2 พ.ศ.
2559 

ข้อมูลที่ปรากฏใน มคอ.2 มีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งในเรื่องของ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของ
หลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และ การประเมิน/ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาที่
ก าหนดโดย สกอ. เช่น ปี 2549  ปี 2554  และปี 2559    

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 

-  
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ส าหรับการก ากับและติดตามให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการ ดังแสดงในแผนภาพที่ A2.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ ตัวแทนจาก
ผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อ
รายวิชา ตลอดจนพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตร ว่ารายวิชาและหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร 

นอกจากนี้ มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า หลักสูตร  แผนการเรียน และแผนการสอนในรายวิชา  ต้องมีการออกแบบให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงทุกภาคการศึกษา  ผ่านการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมสาขาวิชาหรือแผนของเป้าหมาย
การด าเนินงาน ตามที่ปรากฏในตารางที่ A2.1   และท่ีส าคัญการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น ต้องค านึงถึง ELOs ตามท่ีได้มีการก าหนด
ไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2) โดยรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาแสดงอยู่ใน มคอ. 3 ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
อย่างครบถ้วน เช่น หมวดข้อมูลทั่วไป หมวดวัตถุประสงค์ของรายวิชา หมวดการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับรายวิชา โดย
แสดงข้อมูล วิธีการสอน และวิธีการประเมินในแต่ละผลการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด หมวดแผนการสอนและการประเมินผล หมวดทรัพยากร
ประกอบการเรียน และหมวดการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา และจะต้องมีการเสนอเพ่ือให้หลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมทั้งในแง่ของความครบถ้วน และ ความทันสมัย และอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา ผ่านระบบ http://tqf-surat.psu.ac.th และมีการน า 
มคอ. 5 มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 ในปีถัดไป เช่น วิชา macroeconomics และ วิชา microeconomics II เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ A2.2 อีก
ทั้งเพ่ือควบคุมมาตรฐานเนื้อหาในแต่ละรายวิชาตลอดจนข้อสอบ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ เพ่ือเป็นทวนสอบในทุกรายวิชา 
และทุกภาคการศึกษา และเมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการน าผลการประเมินมา ปรับปรุงการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ   

นอกจากนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน โดยมี
การใช้สื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยแจกเอกสารในชั้นเรียน หรือในบางรายวิชามีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
http://lms.psu.ac.th ในส่วนของค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ฯ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ได้มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน 

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 
 

- มคอ.3 
 

- แผนพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

 

- แผนภาพที่ A2.1 
 

- ตารางที่ A2.1    
 

- ตารางที่ A2.2 
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หรือผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

และเพ่ือเป็นการก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีทิศทางเดียวกัน คือ การบรรลุ ELOs ของหลักสูตร ในแต่ละ
ปีการศึกษาทางหลักสูตรได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ ใช้
บัณฑิตทุกรุ่น ทุกปี ตลอกจนการประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันที่สะท้อนออกมา อีกทั้งยังมีการด าเนินการตามมาตรฐาน มคอ.  3-7 ในการวาง
แผนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ จะถูกสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์การน าไปใช้ และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ A2.3  

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ องค์กร/สถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนต่างๆ ผ่านการประเมินผลการฝึกงานและสหกิจศึกษาเพ่ือศึกษาติดตามผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษา  ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลระหว่างหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต และยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงให้บัณฑิตมีทักษะที่สามารถตอบความต้องการของตลาดแรงงานได้ต่อไป อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจัดส่งเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมในภาคใต้โดยผ่านการท า Road show ของหลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในงานมอ.วิชาการ และ
ตลาดนัดหลักสูตร โดยได้มีการ 
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการสอบถามนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ และนักศึกษาปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังไม่ ได้มี
ระบบติดตามการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง 

และเพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิสูงสุด ทางสาขาจึงได้
จัดท าการส ารวจความพึงในพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อช่องทางการสื่อสารต่าง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันใน
ล าดับต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่าช่องทางการสื่อสารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความเห็นด้วยมากที่สุดคือ การสื่อสารโดยผ่านช่องทาง Social 
Media รองลงมา คือ เว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย และ การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดยผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตามล าดับ(ตาราง A2.4) ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการสื่อสารนั้น พบว่าการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม/การตอบข้อ
ซักถาม เป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ การมีทางการสื่อสารที่เหมาะ และมีข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง 

- มคอ.2 
 
- มคอ.3 
 
-เวปไซต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
-เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 
 
- ตารางที่ A2.3 
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ตามล าดับ(ตาราง A2.5) 
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แผนภาพที ่A2.1 ระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ 

เนือ้หารายวชิาในหลกัสตูร ฯ  

ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ทบทวน / ปรับปรุง 

สือ่สารถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

จดัการเรียนการสอนตาม มคอ.  

จดัท า มคอ.3  

ควบคมุคณุภาพ 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา มคอ. 5 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา มคอ. 7 
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ตารางที่ A2.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด / ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 
1.รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร ฯ ไดร้ับ
การทบทวนให้ทันสมัย 

80 % ของรายวิชาใน
หลักสตูร ฯ  

90% ของรายวิชาใน
หลักสูตร ฯ 

100 % ของรายวิชา
ในหลักสูตร ฯ 

2.ระดับความพึงพอใจของเนื้อหารายวิชาที่สอน 80 % 80 % 90 % 
 

ตารางที่ A2.2 ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด / ปีการศึกษา  
2559 

 
2560 2561 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1.รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร ฯ ได้รับการ
ทบทวนให้ทันสมัย 

80 % 80 % 90 % 85 % 100 % รอผล 

2.ระดับความพึงพอใจของเนื้อหารายวิชาที่สอน 80 % 80 % 80 % 80 % 90 % รอผล 
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ตารางท่ี A2.3 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รายการ ผู้รับข้อมลู (มีส่วนไดส้่วนเสยี) วิธีการสื่อสาร 

คณาจารย ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 

รายละเอียด
หลักสตูร (มคอ.2)      

- คณาจารย์ไดร้ับเล่มหลักสตูรจากงานบริการการศึกษา 
- นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลกัสูตรทั้งฉบับย่อย และฉบับสมบรณู์ได้จาก
เว็บไซต์ของคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลกัสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝกึงานและสหกจิศึกษาของนักศึกษาตาม
องค์กรต่างๆ 
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่ม 
เพื่อให้ศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีอยู่ใกล้เคียงต่อไป 

แผ่นพับหลักสูตร  
 

  - นักศึกษาจะไดร้ับแผ่นพับแนะน าคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งภายในมีขอ้มูลโครงสร้างหลักสตูรฉบับย่อ 

คู่มือนักศึกษา 
  

  - นักศึกษาจะไดร้ับคู่มือนักศึกษาในระหว่างโครงการเตรียมความพรอ้มนักศึกษาใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลด
คู่มือนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  

รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)     

- นักศึกษาท่ีลงทะเบียนแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรจะได้รับโครงร่างรายวิชาในคาบแรกของการเรยีนการสอนจาก
อาจารยผ์ู้สอน 
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิตสามารถเข้ามา download มคอ.3 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเวป
ไซด์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี โดย มคอ.3 จะไดร้ับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ในแตล่ะภาคการศึกษา 
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลกัสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝกึงานและสหกจิศึกษาของนักศึกษาตาม
องค์กรต่างๆ 
- การประชาสมัพันธ์ไปยังศิษยเ์ก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่มทุกกลุม่ 
เพื่อให้ศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ท่ีอยู่ใกล้เคยีงต่อไป 
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ตารางท่ี A2.4 ระดับความเห็นต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

1.  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ และ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

4.33 0.71 มากที่สุด 

2.   ผ่านช่องทางโซเซี่ยวเน็ตเวิร์ก (Facebook, Line) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.47 0.72 มากที่สุด 

3.  ผ่านช่องทางการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจดุต่างๆ  4.09 0.78 มาก 

4.  ผ่านช่องทางแผ่นพับประชาสมัพันธ์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 4.14 0.78 มาก 

5.  การประชาสมัพันธ์โดยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.17 0.73 มาก 

6.  การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดยผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

4.18 0.76 มาก 
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ตารางท่ี A2.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1.  มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 3.85 0.86 มาก 

2.  ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง  4.12 0.87 มาก 

3.   มีช่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย 4.03 0.78 มาก 

4.  ช่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม 4.14 0.78 มาก 

5.  ข้อมูลขาวสารมปีระโยชน์/น่าสนใจ 4.12 0.74 มาก 

6.  การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม 4.19 0.75 มาก 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

 
 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การประเมิน 

 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

4 4 

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

4 4 

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

4 4 

Overall opinion 4 4 
 

 
 
 
 

AUN 3 

Programe Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการ

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

outcomes 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท า/

ปรับปรุงหลักสูตร โดยค านึงถึงความทันสมัยของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนมีความ
สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือน าไปสู่ ELOs ที่ก าหนดไว้ โดยมี
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้จ านวนรายวิชาในหลักสูตรก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพ่ือบรรลุ Generic ELOs และ รายวิชาที่เน้นใน
การสร้างทักษะเฉพาะทางหรือเพ่ือบรรลุ Subject-specific ELOs โดยสัดส่วนของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไป ต่อ รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะเฉพาะทาง คือ 
12:30  หรือ 1:2.5 และเมื่อพิจารณาจ านวนหน่วยกิต ก็พบว่าสัดส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ต่อ รายวิชาเฉพาะ คือ 32:88 หรือ 1:2.75 (ตาราง A3.1) แต่อย่างไรก็ตามรายวิชาส่วนใหญ่ที่
เน้นเพ่ือการบรรลุ Subject-specific ELOs นั้น ก็มีส่วนร่วมเพ่ือการบรรลุ Generic ELOs 
ด้วยเช่นกัน  

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.1 
 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (Course Expected Learning 
Outcomes: CLOs) ของหลักสูตร ดังปรากฏอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการท าให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร ทั้งที่เป็น Subject-specific 
ELOs และ Generic ELOs โดยทุกรายวิชาจะแสดงภาพรวมของความรับผิดชอบที่มีต่อ  ELOs 
ทั้ง 7 ข้อของหลักสูตร ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ELOs จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (ตาราง A3.2)  

โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือรองรับชีวิต
การเรียนและชีวิตการท างานในอนาคตอย่างมีความสุข 

ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาแกน หรือ กลุ่มวิชาชีพ (วิชาชีพบังคับ 

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

วิชาชีพเลือก) จะครอบคลุม Subject-specific ELOs เป็นหลัก รายวิชาในกลุ่มเหล่านี้จะ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีที่เพียงพอ และสามารถประยุกต์ความรู้และ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้ตามประเด็นที่สนใจ ส าหรับในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาชีพนั้น 
นอกจากจะประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีแล้ว  ยังมีรายวิชาที่เนื้อหาในเชิงการ
เสริมสร้างทักษะให้กันนักศึกษา เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 รายวิชาการวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ และ รายวิชาการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรายวิชา
เหล่านั้นจะครอบคลุมทั้ง Subject-specific ELOs และ Generic ELOs เนื่องจากมีการจัดการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ และการท างานเป็นทีม โดย
ใช้  Project Based Learning และ Problem Based Learning จากสถานการณ์จริงใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจ 

ส่วนในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงจึงมีความครอบคลุมทั้ง Subject-specific ELOs และ Generic ELOs และ
เพ่ือให้การจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตร จึงได้แบ่งแผนการศึกษา ออกเป็น 2 แผน
อย่างชัดเจน  คือ 1) แผนฝึกงานซึ่งจัดให้ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกงาน ตามความสนใจ  และ 2) 
แผนสหกิจศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในฐานะสมาชิกในองค์กรต่างๆตาม
ข้อก าหนดของสหกิจศึกษา  

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ได้มีการออกแบบให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน ชัดเจน ตลอดจนมี
แผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงล าดับรายวิชาจาก
รายวิชาพ้ืนฐาน ทั้งท่ีเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาแกนทางเศรษฐศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่
รายวิชาชีพ ทั้งที่เป็นวิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก เช่น รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เป็น
วิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  และ รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
เป็นวิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง และทั้งสามวิชานี้จะเป็นวิชา
บังคับเรียนก่อนวิชาชีพเลือกในกลุ่มต่างๆ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงในแนวนอน คือ มีการบูร
ณาการเนื้อหาระหว่างกันในแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชาการวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ และ รายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดเรียงล าดับของรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการ จนกระทั่งรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งการเรียงล าดับของรายวิชาดังกล่าวนี้ จะท าให้เกิดล าดับการเรียนรู้ได้

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy กล่าวคือ ล าดับขั้นของการเรียนรู้เริ่มต้นจาก Remember 
 Understand  Apply  Analyse  Evaluate  Create ดังแสดงในตาราง 
A3.3 และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัด หลักสูตรจึงได้มี
การแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกอย่างชัดเจน โดยแบ่งวิชาชีพเลือกในหลักสูตร ออกเป็น 5  กลุ่ม คือ 
คือ 1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ 3) กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ 5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นวิชาชีพ
เลือกได้เช่นกัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่างออกไปเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในตลาดแรงงงานที่มีความ
หลากหลาย 

จากที่กล่าวข้างต้น นอกจากรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจะสามารถสร้างทั้งทักษะทั่วไป
และทักษะเฉพาะทางให้นักศึกษาได้ เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก็ยังมีความ
ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และท าการปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ) ของรอบภาคการศึกษาถัดไป 
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ตาราง A3.1 จ านวนรายวิชา และหน่วยกิต ของหลักสูตเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จ านวนจ าแนกตามหมวดวิชา 

รายวิชา 
จ านวนวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

12 
5 
5 
2 

12 
5 
5 
2 

32 
15 
11 
6 

32 
15 
11 
6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาแกน  
2) กลุ่มวิชาชีพ 

-  กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก 

3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

30 
15 
14 

      7 
      7 

1 

29 
15 
13 

     7 
     6 

1 

88 
45 
40 

      19 
       21 

3 

88 
45 
37 

     19 
      18 

6 
หมวดวิชาเลือกเสรี 2 2 6 6 

รวม 44 43 126 126 
ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวชิาภาษา 
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

1 936-001 ทักษะการสื่อสาร         

2 936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ         

3 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ        

4 936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ         

5 936-005 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน        

2) กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6 925-001 ทักษะชีวิต        

7 925-003 เอเชียศึกษา        

8 925-004 สุขภาวะกายและจิต        

9 927-197 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1        

10 935-xxx พลศึกษา        

3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

11 923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        

12 934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ        

หมวดวิชาเฉพาะ 

   1) กลุ่มวิชาแกน        

1 926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ        

2 926-151 หลักการตลาด        

3 929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1        

4 929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1        

5 929-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        

6 929-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2        

7 929-208 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1        

8 929-209 สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร ์        
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

9 929-301 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขัน้สูง        

10 929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขัน้สูง        

11 929-308 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2        

12 929-309 เศรษฐมติิเบื้องต้น        

13 929-401 ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธรุกิจ 1        

14 929-402 ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธรุกิจ 2        

15 929-450 เศรษฐกิจไทย        

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ        

1 926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษอีากร        

2 926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์                          

3 929-207 การจัดการทางการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์        

4 929-324 การวิเคราะหโ์ครงการทางเศรษฐศาสตร ์        
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

5 929-421 การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ        

6 929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน        

7 931-104 บัญชีการเงิน        

3) วิชาชีพเลือก        

 (1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ        

1 929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ        

2 929-423 เศรษฐศาสตร์การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ        

3 929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ        

    (2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ        

1 929-430 เศรษฐศาสตร์การจดัการ        

2 929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ        

3 929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการ        
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

4 929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ        

    (3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน        

1 929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน        

2 929-443 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย ์        

3 929-444  การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพันธ ์        

4 929-493 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน        

   (4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        

1 926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม        

2 929-452 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        

3 929-453 การตลาดสินค้าเกษตรและนโยบาย        

4 929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร        

5 929-494 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        
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ตารางท่ี A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่มี    บางส่วน    หลัก) 

ล าดับที ่ รายวิชา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

    (5) กลุม่เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ        

1 929-414 ทฤษฎีเกมส์        

2 929-415 เศรษฐมิติประยุกต ์        

3 929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชงิปริมาณ        

4) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

1 929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        

2 929-462 สหกิจศึกษา         
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ตาราง A3.3 โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา และ ความเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร 

ภาคการศึกษาที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาแกน ซ่ึงเป็นรายวิชาเฉพาะขัน้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 
2) กลุ่มวิชาชพี 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
- รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 

หมวดวชิาเฉพาะ  
2) กลุ่มวิชาชพี 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
- รายวิชาเฉพาะขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์หมวดวิชา
เฉพาะกลุ่ม วิชาชีพเลือก 
- รายวิชาเฉพาะขั้นประยกุต์ และหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาชีพเลือก 

หมวดวชิาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาแกน ซ่ึงเป็นรายวิชาขั้น
บูรณาการ 
2) กลุ่มวิชาชพี 
- รายวิชาเฉพาะขั้นบูรณาการ 
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก 
- โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ 

หมวดวชิาเฉพาะ  
3) ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

ตัวอย่างความเชื่อมโยงของรายวิชาตา่งๆในหลักสูตร 

929-101 
เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 
 

929-102 
เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 1 

 
 
 

929-203 
เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 2 
929-208 คณิต
เศรษฐศาสตร์ 1 

929-204 
เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 2 
934-019 สถิติ
ส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 
 

929-301 เศรษฐศาสตร์
จุลภาคขั้นสูง  
929-308 คณิต
เศรษฐศาสตร์ 2 
929-421 การพยากรณ์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

929-302 เศรษฐศาสตร์มห
ภาคขั้นสูง 
929-309 เศรษฐมิติ
เบื้องต้น 
929-401 ระเบียบวิธวีิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
1 
929-xxx วิชาชีพเลือก 

929-450 เศรษฐกิจไทย 
929-402 ระเบียบวิธวีิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 
929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจ
และฝึกงาน 
929-xxx วิชาชีพเลือก 
 

929-461 ฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
929-462 สหกิจศึกษา 
 

 

ล าดับขั้นการเรยีนรู้ ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy 

การจ า/การเข้าใจ การจ า/การเข้าใจ/ การประยุกต์ใช ้
การการประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์/การประเมินผล 

 
การวิเคราะห์/การประเมินผล/การ

สร้างสรรค์ 



  

Page 71 
 

 
 

 
 
 
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 



  

Page 72 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 
 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

3 4 

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

4 4 

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

3 4 

Overall opinion 3 4 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีปรัชญาการศึกษา คือ “การจัดการศึกษา
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 
เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการ
พัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่
จะด าเนินไปตลอดชีวิต”  

ในขณะที่ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ฯ ได้ถูกก าหนดและร่วม
พิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ฯ ภายใต้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) และจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรัชญาของหลักสูตร 
คือ  “มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถ
ใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน”  

ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ฯ ให้มี
ความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตร

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 
 

-เว็บไซต์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 
 
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม Road Show 
 
-ภาพถ่ายการประชุมศิษย์
เก่าเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 
-ภาพถ่ายการประชุมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับประเทศ 
 
-เอกสารโครงการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใหม่ กล่าวคือ “การพัฒนาผู้เรียนในด้าน ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านักสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน” 
          ทั้งนี้ หลักสูตร ฯ ได้มีการสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจ / ความ
คาดหวัง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ผู้ประกอบการ  ศิษย์เก่า นักศึกษา 
นักเรียน ฯลฯ) ผ่านช่องทางกูเกิลแอพพลิเคชั่น เพ่ือใช้ทบทวนการก าหนดปรัชญา
ของหลักสูตร ฯ และประเมินผลการสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ของ
คณะ และแผ่นพับ  โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ในที่ประชุมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
           นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มศิษย์เก่า
และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยกลุ่มศิษย์เก่าจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพ่ือทบทวนปรัชญาหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ของประเทศเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ใน
ส่วนของนักศึกษาปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

 
 
 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
        ในแต่ละภาคการศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาและก าหนดกล
ยุทธ์ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
จ านวน 8 ข้อ (ELOs ก่อนการปรับปรุง ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.2 พ.ศ. 2554 ใน
หัวข้อ 1.3 วัตถุประสงค์) คือ  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
จัดการ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 
3) เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถเป็นผู้น า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองและสังคม 
5) เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 

 
-มคอ 3 และ มคอ 5,  
 
-โครงการศึกษาดูงาน  
 
-ภาพกิจกรรมการออกฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 
-โครงงานของ นักศึกษา 
 
-โครงการฝึกงานของ
นักศึกษา 
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ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลก 
6) เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
7) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

โดยผ่าน มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลักสูตร ฯ  
ตัวอย่างเช่น  

(1) รายวิชาเศรษฐมิติประยุกต์ ใช้การสอน Active Learning แบบ 
Research Based Learning ในรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 
ค านวณและอธิบายผลทางสถิติเพ่ือการวิจัยได้ และเขียนผลการศึกษา
อธิบายงานวิจัยเป็นได้ (ELOs 2) และมีการก าหนดท างานเป็นกลุ่ม 
(ELOs 3) มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณสถิติ ในรายวิชา 
ระเบียบวิธีวิจัยในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

(2) สาขามีการก าหนดแผนโครงการเพ่ือให้ นักศึกษาบรรลุ การพัฒนาองค์
ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น โครงการ อบรม Single 
License เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ (ELOs ข้อ 1, 5 )  

(3) ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและสอบใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ SL ให้  ซึ่งส่งผลดีต่อ นักศึกษาในการเพ่ิมโอกาสการได้งาน
ท ามากข้ึนทั้งนี้ มคอ 3 จะผ่านการพิจารณาของสาขา  

(4) ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินมีนักเรียนสอบผ่านโครงการ Young 
Financial Star 

(5) ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มีการจัดโครงการทัศนศึกษาให้
นักศึกษาเดินทางไปดูงานที่จังหวัดภูเก็ตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา 

(6) สาขามีการส่งนักศึกษาจากรายวิชาโครงงานนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย และได้รางวัลจากการ
แข่งขัน เช่น การแข่งขันในงาน มอ วิชาการ ปี 2562 

(7) การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือค่ายที่เกี่ยวข้องกับทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก  

        นอกจากนี้ การเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนยังช่วย
พัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เน้นเป็นหลักในห้องเรียน (แต่สามารถบรรลุ 
ELOs ได้บางข้อ ) เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ 
ได้แก่ การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ

- ภาพการเข้าร่วม
โครงการ YFS 
 
- ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม มอ วิชาการ 
การประกวดโครงงาน
นักศึกษา 
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วินัย โดยการรณรงค์การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา (ELOs 4 ) ตลอดจนการแต่งกาย
ที่เป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านผู้อ่ืน การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ กิจกรรมกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอก กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะอ่ืน ๆ ในหลายด้าน เช่น 
ทักษะทางความรู้ และปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ เป็นต้น  
        หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หรือกิจกรรมต่างๆ 
ในการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง สาขาจะแจ้งให้กับคณาจารย์ทราบเพ่ือท าการ
แก้ไข มคอ 3 หลังจากนั้นจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากจบภาคการศึกษาจะมีการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนผ่านทาง มคอ 5 เพ่ือเสนอแนะและปรับปรุง รวมทั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับใช้ในภาคการศึกษาต่อๆ ไป 

       นอกจากนี้ ในการก าหนด ELOs ใหม่ของหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรัชญาการสอน
ของหลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการปรับใหม่ให้คงเหลือจ านวน 7 ข้อ ดังแสดงใน ผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 โดยมีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับ ELOs ใหม่  เช่น  
(1) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาทฤษฎี มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

- การบรรยายในห้องเรียน 
- การฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมภายในชั้นเรียน 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
- การจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะในการน าเสนอ การ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
- การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
- การบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- การสอนโดยใช้ Problem Based Learning 

(2) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
- การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
- การสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

- ให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าในห้องสมุด 
เป็นต้น 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการ
ท างาน เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
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- ให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปรายในกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย  
(3) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้าน  

- ให้นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้เรียนรู้ในการ
ท างานจริง 

- ให้นักศึกษาฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์จริง และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ในไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาของพ้ืนที่ในสถานการณ์จริง 

(4) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาโครงงาน มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
- ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบต่างๆ ในวิชาปฏิบัติ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ

การสื่อสาร โดยอาจให้นักศึกษาวางแผน วิเคราะห์ และทดลอง
ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา แล้วให้น าเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน  

- ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีวิชาการ 
          ส าหรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ELOs ใหม่ทั้ง 7 ข้อ 
จะเน้นให้ผู้สอนใช้ Active learning เป็นหลัก ควบคู่กับการสอนในแบบต่าง ๆ 
เช่น รายวิชาการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ ระเบียบวิธี
วิจัย และ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น ดังที่ปรากฏใน 
ตารางที่ 3.13  
         อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา สามารถเลือก หรือพิจารณา
การเรียนการสอนบางรูปแบบไปใช้หรือมีการประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบ
ร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนดไว้ของแต่ละ
รายวิชา  
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
        หลักสูตร ฯ มีการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการสอนแบบ 
active learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ความอยากจะเรียนรู้ การท างาน
เป็นทีม มีการสอนให้นักศึกษาสังเคราะห์ปัญหาและรู้จักการแก้ไขปัญหา โดยใช้
ตัวอย่างจากประสบการณ์จริง การดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ การรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถานที่  
       หลักสูตร ฯ มีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
ถึงชั้นปีที่ 4  ยกตัวอย่างเช่น  
       ชั้นปีที่ 1  นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะท าให้นักศึกษามีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  มีทักษะการ

-มคอ 3 และ มคอ 5 
 
-โครงการศึกษาดูงาน 
 
-โครงงานของนักศึกษา  
 
-เอกสารข้อมูลรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning 
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พัฒนาตนเอง การค านวณ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อ่ืน ได้แก่ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ และ รายวิชาทักษะการสื่อสาร  เป็นต้น     
      ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้ฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน มีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ มีความตั้งใจและทักษะการเรียนโดยพ่ึงพาผู้อ่ืนน้อยที่สุด ผู้เรียนก าหนดสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ได้แก่ รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง และวิชาเลือกทางภาษา เป็นต้น    
      ชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง 
ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวม
และประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่โดยจะมีล าดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการ
เรียนในแต่ละรายวิชาที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ดังแสดงใน
แผนภาพที่ A4.1  
       จากแผนภาพที่ A4.1 แสดงล าดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการจัดการ
เรียนรู้ที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา กล่าวคือ ในชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 ในรายวิชาสัมมนา นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกการค้นหาข้อมูลที่
จ าเป็นในการเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การค้นคว้าในห้องสมุด เป็นต้น โดยการสรุปความและจับใจความส าคัญเพ่ือ
น าเสนอบทความวิจัยที่นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสนใจ โดยต้องน าเสนอบทความวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 บทความ เมื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมี
แนวทางในการท าวิจัยแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่ 
4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือฝึกให้นักศึกษาคิด แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัย (เช่น ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ฯลฯ) 
โดยจะต้องรวบรวมและประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาใน
งานวิจัย (ไม่ใช่ลอกเลียนแบบงานวิจัยของคนอ่ืน)  และสุดท้ายในภาคการศึกษาที่ 
2 นักศึกษาจะต้องท าวิจัย ผ่านรายวิชาโครงงาน ซึ่งจะฝึกให้นักศึกษาได้น าความรู้
ที่ได้จากงานวิจัยไปแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัย
ดังกล่าว ซึ่งทักษะที่ได้จากการเรียนวิชาต่างๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการสอนจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
       นอกจากนี้ การมอบหมายงาน การสอบกลางภาค ปลายภาค การเปิดให้มี
การอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนและการท างาน รวมทั้งการน าเสนอหน้าชั้นเรียนจะท าให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอีกด้วย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
        การสร้างความรู้การอ่านออกเขียนด้านทางการเงินให้กับนักศึกษา 
(Financial Literacy) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิญศิษย์เก่าผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเงินมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ทางการเงิน รวมทั้งการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด

 
-เอกสารงานสนับสนุน
วิชาการสหกิจศึกษาและ
ฝึกงานปี 2559 
 

- แผนภาพที่ A4.1  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชีวิตในด้านการเงินและสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี A4.1 ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

รายวิชา กลยุทธ์การสอน ความสอดคล้องของELO 
(ท่ีปรับปรุงแล้ว) 

1) การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
2) ระเบียบวิธีวิจัย  
3) สหกิจศึกษา 
4) วิเคราะห์โครงการ  
5) รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 
6) รายวิชาชีพเลือกทางเศรษฐศาสตร์ 

การสอนแบบActive learning โดย
ใช้ Problem base  

ELO 2-7 
ELO 1-7 
ELO 1-7 

ELO 1-2, 5-7 
ELO 1-7 
ELO 1-7 

 
5. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

การสอนแบบActive learning โดย
เน้นกรณีศึกษา (เชิญผู้ประกอบการ 
และศิษย์เก่า รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
ทางการเงินมาให้ความรู้และมาเล่า
เรื่องราวต่างๆ ) ) 

ELO 1-3, 5-7 

 

 

ปี 3 เทอม 2  

1.วิชาสมัมนา 

ปี 4 เทอม 1 

2.วิชาระเบียบวิธีวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

ปี 4 เทอม 2  

3. โครงงานนกัศกึษา 
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แผนภาพที่ A4.1 แสดงล าดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตนักศึกษาในหลักสูตร ฯ  

 
 

  

 

Criterion 5 

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

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

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

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

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

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

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

ปี 2,3  

1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น 
มหภาค จุลภาค 

ปี 3 เทอม 2 

2.วิชาชีพเลือกทางการเงิน 

ปี 4 เทอม 1 และ 2  

Young Financial Star 

Single Licenses 

ปี 2,3  

1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น 
มหภาค จุลภาค 

ปี 3 เทอม 2 

2.MACROECONOMICS 2 

Micreconomics 2 

ปี 4 เทอม 1 และ 2  

กิจกรรมให้ความรู้การจัดการ
ทางการเงิน 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 

AUN 5 
Student Assessment 
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regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1,2] 

 
3 

 
3 

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

 
3 

 
3 

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

 
2 

 
3 

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

 
3 

 
3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]  
3 

 
3 
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เกณฑ์ 

รายงานผล 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

Overall opinion 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
รายวิชาและลักษณะวิชา ตลอดจนลักษณะของการจัดการเรียนการสอนและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ใน มคอ 2 นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาจะต้องระบุวิธี
และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ 3 ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนและวิธีการประเมินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร รวมทั้งการระบุสัดส่วนและน้ าหนักคะแนนของแต่ละแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนไว้ใน มคอ 3  

โดยช่วงเวลาการประเมินผู้เรียนเริ่มตั้งแต่รับเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ มีเกณฑ์การประเมินการรับนักศึกษาเข้าเรียน โดยสาขาได้มีรูปแบบวิธีการ
ประเมิน ตัวอย่างเช่น โครงการการรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งใจดีมีที่เรียนจะต้องมีเกรด
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

ในช่วงเวลาก่อนการเรียนการสอนทางสาขาได้ใช้แบบประเมินเพ่ือวัดระดับความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 เป็น

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2559 

 
- มคอ 3 

 
-ผลการประเมินจาก
ผู้ประกอบการที่
นักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษา และ
ผู้ประกอบการที่
นักศึกษาท างาน 
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เกณฑ์การจัดล าดับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักศึกษา เพ่ือวางแผนการเรียนให้กับ
นักศึกษาในล าดับถัดไป             

ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนมีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียน หาก
นักศึกษามีคะแนนต่ า เช่น อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1  
สาขามีการดูแลนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยวางแผนให้ค าแนะน าและคอย
ดูแลอย่างใกล้ชิด (และมีการติดตามผลในคณาจารย์ประจ าหลักสูตร) รวมทั้งการจัด
กิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการเรียนของนักศึกษา 

ก่อนจบการศึกษา สาขาได้มีวิธีการประเมินและทดสอบความสามารถในเทอม
สุดท้าย โดยมีการสอบ ในรายวิชา Student Project โดยใช้วิธีการสอบปากเปล่าเพ่ือ
วัดองค์ความรู้ทั้งหมดทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และความรู้ทั่วไปว่ามีความรู้
ความเข้าใจแท้จริงเพียงใด ควรเสริมหรือปรับปรุงส่วนไหน รวมทั้งการจัดท าโปสเตอร์
น าเสนอโครงงานวิจัย และการคัดเลือกโครงงานวิจัยดีเด่นเข้าแข่งขันทางวิชาการ 
นอกจากนี้ ทางสาขายังมีการติดตามผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยใช้ผลการ
ประเมินจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับผลการประเมินของอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจ เพ่ือน าปัญหาที่พบไปปรับปรุงและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาเป็นราย ๆ 
ไป ดังแสดงในตาราง A5.1 
- 5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน มีการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความ ชัดเจน และ
เชื่อมโยงต่อเนื่องในทุกรายวิชาตลอดการเรียน  โดยมีการประเมินผลการเรียนทั้งแบบ
อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม หรือการสังเกตหรือการสัมภาษณ์นักศึกษาของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร ช่วงระยะเวลาของการประเมินครอบคลุมตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการ
สอนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการแจ้งผู้เรียนให้
ทราบล่วงหน้าถึงเกณฑ์  และวิธีการประเมินผู้เรียนของแต่ละรายวิชา โดยในทุก
รายวิชาอาจารย์ประจ าวิชาต้องมีการชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมินในคาบแรกของ
การเรียนในแต่ละเทอมการศึกษา  มีการใช้ Rubrics มาเป็นเกณฑ์หลักในการประเมิน 
ตัวอย่างวิชาในสาขาที่น า Rubrics มาใช้ โดยประกอบไปด้วยรายวิชา Student 
Project เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
และเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โดยเกณฑ์ของ Rubrics ที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ เนื้อหา 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย 
ความครบถ้วนของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
(คะแนนเป็น 2 เท่าของประเด็นอ่ืนๆ) การเรียงล าดับเนื้อหา ประเด็นถัดมาคือ การ
น าเสนอ 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย การสบตาผู้ฟัง การออกเสียง 
ภาษาท่าทาง การเริ่มต้น ความมีสติ ความมั่นใจ ประเด็นสุดท้ายคือ การสรุปและสื่อ
การน าเสนอ 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย การใช้ภาษาในสื่อการน าเสนอ 
ความชัดเจนของภาษาในการสื่อสาร ฟอนต์อักษร ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละ
หน้า และความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา เป็นต้น โดยช่วงของระดับคะแนนที่ใช้
ในการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย จะอยู่ในช่วง 1 – 4 คะแนน โดย 1 เป็นระดับ

-มคอ 3  
(ช่องทางในการแจ้ง
ข้อมูลการประเมิน
ก่อนเรียน) 
- ตารางที่ A5.1 

- ตารางที่ A5.2 
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คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด และ 4 เป็นระดับคะแนนที่มีค่ามากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 
A5.2 

- นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาในสาขา อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้มีการทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือดูความเข้าใจของผู้เรียน และน าผลการประเมินมา
พิจารณาถึงเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในคาบถัดไป 

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

         ก่อนการประเมินผลและการประเมินผลการศึกษาของการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค สาขาได้มีการ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคุณข้อสอบ และการประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น วิชา โครงงาน (Student Project) การให้คะแนน
ต่างๆ จะมีความชัดเจน เนื่องมาจากการ การใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics โดย
นักศึกษาสามารถรับรู้ ผ่านการรายงานผลการสอบ ด้านการออกเกรด หัวหน้าสาขาและ
กรรมการสาขาจะพิจารณาในภาพรวมของความเที่ยงตรงของคะแนน ความน่าเชื่อถือ 
ก่อนจะส่งให้กรรมการประจ าคณะ พิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการเรียน และแจ้งผลต่อ
นักศึกษาเป็นล าดับถัดไป โดยมีการจัดประชุมทวนเกรดให้สาขาพิจารณาก่อนออกเกรดให้
นักศึกษา 

- มคอ 3 และ 4 
 
- เอกสารประเมิน
ความพึงพอใจของ
สาขาวิชา 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
         ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในด้านต่างๆ 
จากระดับคะแนนสูงสุด 5 ไปจนถึงระดับคะแนนต่ าสุดคือ 1 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และยังน าผลไปประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับอาจารย์
ผู้สอนอีกด้วย โดยจะน ามาใช้ประกอบในการรายงานผลการเรียนการสอน มคอ 5 ของ
แต่ละรายวิชา เพ่ือน าข้อมูลสะท้อนกลับที่ได้จากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป อีกทั้งในรายวิชาที่มีการน าเสนอมีการให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือ
กลับไปแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เช่น วิชา ศาสตร์พระราชา และวิชา Student 
Project โดยวิชา Student Project จะมีการสอบหัวข้อและการน าเสนอความก้าวหน้า  
         นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสะท้อน
ปัญหาในการเรียนและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนให้ทางสาขาทราบเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข 

-มคอ 5  

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

          คณาจารย์ในสาขาได้มีการประกาศคะแนนสอบ กลางภาค ปลายภาค และ
คะแนนเก็บ ให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง โดยคณาจารย์ในสาขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
มาสอบถามคะแนนและดูข้อสอบหากมีข้อสงสัยได้โดยตรง  และยังมีช่องทางให้
นักศึกษาอุทธรณ์ หากนักศึกษาเห็นว่าคะแนนหรือผลการประเมินมีความผิดปกติ ผ่าน
ทางคณะกรรมการคณะที่รับเรื่องและพิจารณาตัดสินในแต่ละกรณี โทรศัพท์ : 0-7727-
8858, 0-7727-8859 และเว็บไซด์  http://reg.surat.psu.ac.th/  

-แบบค าร้องทุกข์
ของนักศึกษา 
 
-เว็บไซด์ฝ่าย
ทะเบียนและ
ประมวลผล 
http://reg.surat.p
su.ac.th/ 
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ตารางที่ A5.1 ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
 

 
 
 

ทักษะและความ
เหมาะสมของหน่วยงาน 

เกณฑ์การพิจารณา กรรมการ คะแนน 

1. ทักษะวิชาการ 
(1) ความรู้เกีย่วกับเศรษฐศาสตร์จลุภาค 
(2) ความรู้เกีย่วกับเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ดร.อภิวัฒน์ อาย ุ
ดร.ณัฐยา ยวงใย 

10 

2. ความเหมาะสมของ
หน่วยงาน 

(1) ความมีชื่อเสยีงของสถานประกอบการ  
(2) โอกาสในการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการนั้นๆ 
(3) ความเหมาะสมของต าแหน่งงาน 

ผศ.ดร.สุทธิจติต์ เชิงทอง 
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 

 
10 

3. ทักษะการสื่อสาร 
(1) การน าเสนอเรื่องที่สนใจในการท าสหกิจ 
(2) บุคลิกภาพ 

   ดร.ภาสกร ธรรมโชต ิ
ดร.รพี พงษ์พานิช 
ดร.อารรีัตน์ ทศด ี

10 
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ตารางท่ี A5.2 ตัวอย่างเกณฑ์เกณฑ์ประเมินการน าเสนองานในรายวิชาต่าง ๆ 
 

คะแนน 

ประเด็น 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

(1) เนื้อหา (20) 

(1.1) ความครบถ้วน
ของเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอขาดไปมากกว่า 
2 หัวข้อ 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอขาดไป 2 
หัวข้อ 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอขาดไป 1 
หัวข้อ 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอครบถ้วน
สมบูรณ ์

4  

(1.2) ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอไม่ถูกต้องเลย เนื้อหาท่ีน ามาเสนอไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอไม่ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

เนื้อหาท่ีน ามาเสนอถูกต้องทั้งหมด 4  

(1.3) ความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหา 
(คะแนนเป็น 2
เท่าของประเด็น
อื่นๆ) 

นักศึกษาจับประเด็นไม่ได้ และ
ตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาไม่ได ้

นักศึกษามีความรู้น้อย และ
สามารถตอบค าถามขั้นพ้ืนฐานได ้

นักศึกษาตอบค าถามที่คาดเดาไว้
ได้ แต่ให้ราย ละเอียดเชิงลึกไมไ่ด ้

นักศึกษาแสดงความรู้อย่างเต็มที่  
(เกินจากที่ก าหนด) โดยตอบค าถาม
ได้ทุกข้อ พร้อมทั้งอธิบาย อย่าง
ละเอียดได ้

8  

(1.4) การเรียงล าดับ
เนื้อหา 

นักศึกษาน าเสนอข้อมลู โดยไมม่ี
การจัดล าดับข้อมลู ท าให้ผู้ฟังไม่
เข้าใจในเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

นักศึกษาน าเสนอข้อมลู โดยมีการ
จัดล าดับของเนื้อหา แต่การ
น าเสนอไม่เป็นระบบ ท าให้ผู้ฟัง
ติดตามการน าเสนอยาก 

นักศึกษาน าเสนอข้อมลูเป็นล าดับ
ขั้นตอน และเป็นระบบ ท าให้ผู้ฟัง
สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น 

นักศึกษาน าเสนอข้อมลูเป็นล าดับ
ขั้น ตอนและมีความน่า สนใจ ผู้ฟัง
สามารถติดตามได้อย่างด ี

4  

(2) การ
น าเสนอ

(20) 

(2.1) การเร่ิมต้น และ
การสรุป 

นักศึกษาไม่ได้แสดงการเริ่มต้น 
หรือข้อสรุปท่ีชัดเจน 

นักศึกษาแสดงการเริ่มต้น ท่ีชัดเจน  
หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ข้อสรุปอย่างชัดเจนอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง 

นักศึกษาแสดงการเริ่มต้นที่ชัดเจน
และแสดงความคดิเห็นท่ีเป็นข้อยตุิ
อย่างชัดเจน 

นักศึกษาพูดเปิดประเด็นและรับฟัง
ข้อ คิดเห็น  รวมทั้งยุติประเด็นซึ่ง
ตรึงความสนใจของผู้ฟัง  และท า
ให ้เกิดความรู้สึกร่วมกัน 

4  
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คะแนน 

ประเด็น 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

(2.2) การสบตาผู้ฟัง นักศึกษาน าเสนองานโดยการอ่าน
ทั้งหมด และไม่มสีบตาผู้ฟัง 

นักศึกษาสบตาผู้ฟังบ้างเป็น
บางครั้ง แต่อ่านเป็นส่วนใหญ ่

นักศึกษาสบตาผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่
แต่ยังมองสิ่งที่บันทึกไว้บ่อย ๆ 

นักศึกษาสบตาผู้ฟัง  มองสิ่งที่
บันทึกไว้เป็นบางครั้ง แตส่ามารถ
ตรึงความสนใจของผู้ฟังด้วยการ
สบตา 

4  

(2.3) การออกเสียง 
 

นักศึกษาพูดพึมพ า ออกเสียงไม่
ถูกต้อง และพูดเบาเกินไปจนท าให้
ไม่สามารถได้ยินอย่างท่ัวถึง และใช้
น้ าเสียงระดับเดียวตลอดการพูด 

นักศึกษาพูดเสียงเบา ออกเสียงไม่
ถูกต้อง ผู้ฟังไม่ค่อยได้ยินการ
น าเสนอ มีการเปลีย่นแปลงระดับ
เสียงในบางครั้งของการพูด 

นักศึกษาออกเสียงอย่างชัดเจน ค า
ส่วนใหญ่ถูกต้อง  ผู้ฟังส่วนใหญไ่ด้
ยินการน าเสนอ และมีการเปลี่ยน 
แปลงระดับเสียงให้ผลน่าพอใจ  แต่
การพูดบางช่วงไมล่ื่นไหล 

นักศึกษาใช้เสียงท่ีชัดเจน การออก
เสียงค าตา่งๆ  ถูกต้อง ผู้ฟังทุกคน
ได้ยินการน าเสนอ และมีการพูด
อย่างลื่นไหลมีการเปลี่ยนระดับ
เสียงท าให้ผู้ฟังสนใจ 

4  

(2.4) ภาษาท่าทาง 
 

ไม่มีการเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก การเคลื่อน ไหวเป็นไปอย่างลื่นไหล 
และช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ 

การเคลื่อนไหวหรือกิริยาที่แสดง
ช่วย เพ่ิมความชัดเจน 

4  

(2.5) ความมีสติ 
ความมั่นใจ 

นักศึกษามีความเครียดและวติก
กังวล  มีปัญหาในการแก้ข้อ 
ผิดพลาด 

นักศึกษามีความตึงเครียด   ปาน
กลาง  มีปัญหาในการแก้
ข้อผิดพลาด 

นักศึกษามีท่าทางผ่อนคลายมี
ความเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่มี
ข้อผิดพลาด 

นักศึกษามีข้อ ผิด พลาดน้อยแต่ก็
แก้ไข ไดร้วดเร็ว  มีความตึงเครียด
น้อยหรือไมม่ีเลย 

4  

(3) สื่อการ
น าเสนอ

(16) 

(3.1) ความน่าสนใจ
ของสื่อการน าเสนอ 

ไม่มีหนา้ใดของสื่อการน าเสนอ มี
ความน่าสนใจ 

จ านวนหน้าบางส่วนของสื่อการ
น าเสนอ มีความนา่สนใจ 

จ านวนหน้าส่วนใหญ่ของสื่อการ
น าเสนอ  มีความน่าสนใจ 

ทุกหน้าของสื่อการน าเสนอ มี
ความน่าสนใจ 

4  

(3.2) ความชัดเจน
ของภาษาในการ

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ ไม่
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได ้

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจไดเ้ปน็

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้

4  
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คะแนน 

ประเด็น 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

สื่อสาร เป็นบางส่วน ส่วนใหญ ่ อย่างถูกต้องครบถ้วน 

(3.3) ฟอนต์อักษร ใช้ฟอนต์อักษรที่หลากหลายมาก
เกินไป 

มีเนื้อหาเพียงส่วนในสื่อการ
น าเสนอ ท่ีใช้ฟอนต์อักษร
เดียวกัน 

มีเนื้อหาส่วนใหญ่ในสื่อการ
น าเสนอ ท่ีใช้ฟอนต์อักษร
เหมือนกัน 

ใช้ฟอนต์อักษรเดียวกันท้ังหมดใน
สื่อการน าเสนอ 

4  

(3.4) ความเหมาะสม
ของเนื้อหาในแต่ละ
หน้า 

ไม่มีหนา้ใดของสื่อการน าเสนอ มี
จ านวนเนื้อหาท่ีเหมาะสม 

จ านวนหน้าบางส่วนของสื่อการ
น าเสนอ มีจ านวนเนื้อหาท่ี
เหมาะสม 

จ านวนหน้าส่วนใหญ่ของสื่อการ
น าเสนอ  มีจ านวนเนื้อหาที่
เหมาะสม 

ทุกหน้าของสื่อการน าเสนอ มี
จ านวนเนื้อหาท่ีเหมาะสม 

4  
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AUN 6 
Academic Staff Quality 

 
 

 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

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

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

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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] 

4 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

Overall opinion 3 3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
          การด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะ  ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ระบบ “รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ” โดยจากแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกเข้ามาสอน โดยสาขาได้มีการส ารวจโหลดการสอนทุกปี เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง โดย
ปัจจุบันคณาจารย์ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 100 (จ านวน 6 คน) ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และเข้าสู่แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณะ โดยในรอบการ
ประเมินการประกันคุณภาพรอบนี้มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 1 คนรวมเป็น 2 คน และก าลังยื่นขอพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1คน  
และวิทยาเขต ซึ่งได้มีการกระตุ้นและอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในส่วนด้านงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการส่งเสริมทางด้านการเงินโดยมีงบ
สนับสนุนงานวิจัย และทุนอุดหนุนวิทยาเขต เพ่ือให้บุคคลากรทางสายวิชาการได้ใช้งบ
เหล่านี้ในการพัฒนางานวิจัย ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัด
ให้มีการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น ทั้งอาจารย์ที่เข้ามาใหม่และ
อาจารย์ปัจจุบัน และในส่วนบริการวิชาการสาขาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ได้ท าข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพ่ือให้บริการทางด้านการอบรม ทักษะ
ความรู้ วิชาชีพ เป็นต้น และคณาจารย์ในสาขาได้ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในภาระงานส่วนบุคคลของคณาจารย์ในสาขา 

-เอกสาร
กระบวนการ
วิเคราะห์ก าลังคน
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service 
หลักสูตรในปัจจุบันมีคณาจารย์ทั้งหมดของหลักสูตรส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก โดยมี
อาจารย์ในหลักสูตรเพ่ิงได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 ท่าน ท าให้สัดส่วน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : จ านวนอาจารย์ มีสัดส่วนที่ดีขึ้น (แม้จะยังสูงกว่าระดับที่
เหมาะสม) ดังแสดงในตาราง A6.1 และ A6.2  
 ในส่วนของแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากในปีการศึกษา 2560 มี
คณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ท าให้สาขามีคณาจารย์ที่มี
ศักยภาพและคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกครบทุกคน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์สาขาได้รับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึน 1 คนรวมเป็น 2 คนที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1 คน 
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รอบปีการประเมินนี้ไม่มีอาจารย์ลาออกจากสาขา
 ในส่วนของแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

-เอกสารแสดง 
FTE และ Staff to 
student ratio  



  

Page 91 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นท าให้สามารถปฏิบัติงานในเชิงวิชาการได้มากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์การหลักสูตรในการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
          ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์ 
          การรับอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 - การได้มาซึ่งต าแหน่งอาจารย์ในสาขา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตราก าลังตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และภาระงานสอน (Teaching Load) เพ่ือสะท้อนภาระงานใน
ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผนอัตราก าลังระยะ 
4 ปี เป็นประจ าทุกปี  โดยเริ่มกระบวนการจากสาขาแจ้งความจ านง/ปัญหาความต้องการ
อาจารย์ในสาขา วิทยาเขตท าหน้าที่พิจารณาค านวณภาระงาน และน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญทั้งวิทยาเขต ก่อนส่งเรื่องขอต าแหน่งใหม่มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 - ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ เ ข้ า / คั ด เ ลื อ ก อ า จ า ร ย์  ยึ ด ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 1.1การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ยึดตามระเบียบของ สกอ. ว่าด้วย
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไก /กระบวนการ
แต่งตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลาง คือ ก าหนด
ภาระงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านใน TOR การประเมิน อาจารย์ และ KPI ระดับหลักสูตร 
นอกจากนี้ในคณะยังได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินอาจารย์ ให้เหมาะสมกับภาวะขาดแคลน
บุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารอาจารย์ให้ปฏิบัติภารกิจของคณะและสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ <การ > 

-เอกสารเกณฑ์
กระบวนการสรร
หาบุคคลากร 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
          มีระบบการประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร โดยเกณฑ์การ
ประเมินจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นตามสมรรถนะของบุคลากรทางสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา 
โดยบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ จะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยระดับสมรรถนะ 
(Competency) ที่จะพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็นภาระงานตามข้อตกลง ประกอบด้วยการ
สอน วิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นโดย 
สมรรถนะ (Competency) ที่กล่าวมานั้นจะไปสอดคล้องกับ พันธกิจของ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

-คู่มือประเมินผล
การปฏิบัติงาน
บุคลากรสาย
วิชาการ 
 
- เอกสาร
กระบวนการ
ประเมินและวัดผล
ด าเนินงานของ
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บุคคลากรสาย
วิชาการ 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
ในระดับมหาวิทยาลัย 

 - มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ 

 - จัดงบประมาณให้อาจารย์ผู้สอนซื้อเอกสาร ต าราใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอ 
ระดับคณะ  
 - จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการประจ าทุกปี เพ่ือให้
อาจารย์อบรมเพ่ิมเติมในทักษะหรือการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

 - สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 - สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่งและมีผลงานดีเด่น 

 - ให้อาจารย์มสี่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม ่

 - สนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 - จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

 - มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีคุณภาพ 
ระดับคณะ  
- ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์เพ่ือปรับปรุงการบริการวิชาการ การท า
วิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ 

 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
          ด้านการพัฒนาอาจารย์  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน และได้ส ารวจความต้องการของ
บุคลากร ในหัวข้อที่มีความสนใจ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการขอก าหนดงบประมาณ ใน
การจัดโครงการในปีถัดไป มีการมอบรางวัลประจ าปีเพ่ือเชิดชูเกียรติในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้สอนดีเด่น ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตฯ ซึ่งคณาจารย์ในสาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้เงินรางวัลการเผยแพร่
บทความที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับชาติและนานาชาติ  ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิยาเขต สุราษฏร์ธานี จักให้มีการ
อบรมถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored 
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and benchmarked for improvement 
          บุคลากรสายวิชาการของสาขามีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตาราง A6.3 
A6.4  A6.5 และ A6.6 ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการได้รับการกระตุ้นให้เริ่มต้น
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านการท าข้อตกลงภาระงาน  มีการจัดแบ่ง
ภาระงานสอน งานวิจัยตามอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และต าแหน่งวิชาการที่ถือ
ครอง นอกจากนี้บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีงานวิจัยต่อเนื่องและผลงานเป็นที่
ประจักษ์  มีการควบคุมก ากับผ่านการก าหนดระดับผลงานที่ควรจะเป็นในแต่ละรอบ
ประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ งในภาพรวมบุคลากรในสาขา
สามารถปฏิบัติภาระงานวิจัยได้ตามและเกินเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งส่งผลต่อ
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสายวิชาการ  

 

 
ตาราง A6.1 ข้อมูล Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff to student ratio  
 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors 0 0    
Associate/ 
Assistant Professors 

0 1 1 1,190 100% 

Full-time Lecturers 8 13 21 24,990 19.04% 

Part-time Lecturers 1 2 3 150  

Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0    

Total 9 14 25 26,330 24% 
 
ตารางA6.2  ข้อมูล Staff-to-student Ratio 
 

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
1st Year 1.25 115.22 1.08% 

2nd Year 0.97 94 1.03% 

3rd Year 0.99 108.52 0.91% 

4th Year 0.69 56.66 1.21% 
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ตารางA6.3  ข้อมูล Research Activities ของอาจารย์ประจ าสาขา 
 

Academic 
Year 

Types of Publication 
Total 
(Staff) 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2559 - 1 - 1 2 (6) 0.33  
2560 - 3 - 3 6 (7) 0.86 
2561 3 2 - 2 7 (7) 1.00 
2562 - 3 - 1 4 (7)  
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ตารางA6.4  ข้อมูลด้านการตีพิมพ์หรือการน าเสนอของอาจารย์ประจ าสาขา 
ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้ประพันธ์ เดือน – ปี ที่

ตีพิมพ ์
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล 

1. ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดขา้วของภาคใต้ ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธ์ิ 2559 วารสารหาดใหญ่วิชาการ TCI2 
2. Copula Based Volatility Models and Extreme Value Theory for 

Portfolio Simulation with an Application to Asian Stock 
Markets 

ดร.อภิวัฒน์ อายสุุข 2516 Studies in Computational 
Intelligence 

SCOPUS 

3. ผลการเสริมผงถ่านไมไ้ผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคณุภาพไข ่และ
ปริมาณไขมันในช่องท้องของไก่ไข่  

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2560  วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

TCI 1 

4. Effects of bamboo charcoal power including vinegar 
supplementation on performance, eggshell quality, alterations 
of intestinal villi and intestinal pathogenic bacteria 
populations of aged laying hens 

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2017  Italian Journal of Animal 
Science 

ISI (Q 3) 

5 การรับรูภ้าพลักษณ์เกาะสมุยสเีขยีว ผศ.ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2560 วารสารการจดัการสมัยใหม ่ TCI 1 
6. การวิเคราะห์การเช่ือมโยงราคายางพาราจากโลกสู่เกษตรกรไทย ผศ .ดร .วีระศักดิ์  คงฤทธิ์ 

และดร.ภาสกร ธรรมโชติ 
2560 วารสารเทคโนโลยภีาคใต ้ TCI 1 

7. Factor Influencing Tourism Demand to Revisit Pha Ngan Island 
using Generalized Maximum Entropy 

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข 2017 Thai Journal of 
Mathematics 

Scopus & ISI 

8. Technical Efficiency in Rice Production at Farm Level in 
Northern Thailand: A Stochastic Frontier with Maximum 
Entropy Approach 

ดร อภิวัฒน ์อายุสุข 2017 Thai Journal of 
Mathematics 

Scopus & ISI 

9. The performance measurement and productivity change of 
agro and food industry in the stock exchange of Thailand 

ดร รพี พงษ์พานิช 2018 Agricultural Economics ISI 

10. การก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรบัปาล์มน้ ามันคุณภาพ ผศ ดร สุทธิจิตติ์ เชิงทอง 2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 
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11. Assessment of Factors Influencing Rajjaprabha Dam’s Image 
and Tourists’ Decision to recommend Rajjaprabha Dam’s to 
Others 

ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 

 

12. โครงสร้างเศรษฐกิจและการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับการท่องเที่ยวจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข และ 
ผศ ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 

2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 

 

13. ผลกระทบของราคาน้ ามันต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุม่
ประเทศในอาเซยีน 

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข 2561 วารสารการจดัการสมัยใหม ่ TCI 1 

14. Effect of dietary supplementation of silicic acid powder 
containing bamboo vinegar on production performance, egg 
quality, intestinal microflora and morphology of laying hens 

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2018 Canadian Journal of 
Animal Science 

ISI 

15. กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง ดร. ณัฐยายวงใย 2561 วารสารการจดัการสมัยใหม ่ TCI  
16 การแบ่งกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2562 วารสารเทคโนโลยภีาคใต ้ TCI 
17 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่วเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2562 การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลยัราชภฎับุรรีัมย ์
Conference proceeding 

 

18 The Dairy Farm Model with Low Cost Alternative Energy N. Kaewprathum,            
K. Taweeyanyonglul,      
S. Pangchuntherk ,          
S. Choengthong, 
and et al. 

2019 Proceedings of the 3rd 
International Conference 
of Energy Harvesting, 
Storage, and Transfer 
(EHST 19) Ottawa, 
Canada 

 

19 ผลการเสริมผงฟักข้าวในอาหารไกไ่ข่ต่อสมรรถภาพและสีของไข่แดง.  ดร.อารรีัตน์ ทศด ี 2561 วารสารวิจัยและส่งเสรมิ
วิชาการเกษตร,35 (2) : 470-
476 

TCI 1 

20 ผลการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อสมรรถภาพคณุภาพไข่และปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียในมลูของเป็ดไข ่

ดร.อารีรัตน์ ทศดี 2562 แก่นเกษตร,47(1): 741-746 TCI 1 
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ตารางA6.5  ข้อมูลการได้ทุนวิจัยของของอาจารย์ประจ าสาขา 
 
ผู้ไดร้ับทุน ล าดับ ช่ือโครงการ ประเภททุน   ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด

โครงการ 
ผศ.ดร.สุทธิจติต์ เชิง
ทอง 

1. สถานภาพงานวิจัยด้านปาลม์น้ ามนั สกว 15 สิงหาคม 2559-12 
พฤศจิกายน 2560 

2. ฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ า สวก 14 มิถุนายน 2559-13 
มิถุนายน 2561 

3 พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ าในการเลี้ยงโคนมรอบ 3  2561 
4 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไมไ่วต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเกี่ยว

และล าต้นสั้นลงโดยการผสมพันธ์ุและใช้เครื่องหมายโมโลกลุช่วยคัดเลือก 
 2561 

5 พลังงานทางเอกต้นทุนต่ าในการเลี้ยงโคนมรอบ 4  2561 
6 ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน

อเนกประสงค์ในฟาร์มโคนมรายยอ่ย 
  

 7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาใหไ้ม่ไวต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเกี่ยว  และ
ล าต้นสั้นลง โดยการผสมพันธ์ุและใช้เครื่องหมายโมเลกลุช่วยคัดเลือก 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 1 ธ.ค. 2560 – 30 พ.ย. 
2562 

 8 การพัฒนาห่วงโซ่คณุค่าเงาะผ่านระบบสหกรณเ์พื่อสร้างมลูค่าเพิ่มของ
เงาะจังหวัดสรุาษฎร์ธานี  

สกสว มิย. 2562 – มิ.ย. 2563 

อารีรัตน์ ทศด ี 1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเนื้อแพะของผู้บรโิภคในเขตภาคใต้
ตอนบน 

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทนุวิจัย วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %) 

มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 

 2. มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพ่ือ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทนุวิจัย วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(ผู้ร่วมวิจัยโครงการ ฯ 40 %) 

กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 
กรกฎาคม พ.ศ.2563  

ดร. วีรศักดิ์ คงฤทธิ์  1. การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ทุนวิจัยภายนอก..จาก สกว. 1 มิ.ย..-2559- 31 พค.
2560 

 2. การรับรู้การสร้างภาพลักษณส์มุยสีเขียว สกว  
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ผู้ไดร้ับทุน ล าดับ ช่ือโครงการ ประเภททุน   ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
โครงการ 

ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ 

1. แผนงานวิจัย แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ สกว ธค 60- พย61 

 2. การพฒันาการผลติปาล์มน า้มนัแบบบรูณาการและยัง่ยืน สวก 2562 

ดร. ณัฐยา ยวงใย 1. ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการ
พัฒนาเป็น MICE Destination 

งบบูรณาการจังหวัด ส.ค. 60 - ส.ค. 61 

 2. มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพ่ือ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทนุวิจัย วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %) 

กรกฎาคม พ.ศ.2562 - 
กรกฎาคม พ.ศ.2563  

ดร.อภิวัฒน์ อายสุุข 1. แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน สกว ธค 60- พย 61 
 2. รูปแบบการจดัการความรูโ้ดยชุมชนมีส่วนนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษาต าบลมะขามเตี้ย 
มอ มีค 61 

 3. การศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สกว มิย 59-พค 60 
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ตารางA6.6 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ประจ าสาขา 
 
ผู้เข้ารับการอบรม ล าดับที่  รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ หน่วยงานท่ีจัด วัน/เดืนอ/ป ี

ผศ.ดร.สุทธิจติต์ 
เชิงทอง 

1. อบรมด้านการวิจัย ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี 19-20 กค 60 

2. Research zone ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 25-26 พค 60 

3. พบปะเจราจากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ส านักวิจัยและพัฒนา 14-20  มค 60 

 4 Research zone ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาต ิ

26-29 พย 61 

 5 Research zone ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาต ิ

28-31 มค 62 

 6 เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

ดร. อารรีัตน์ ทศด ี 1. เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ม.สงขลานครินทร์ วข.สรุาษฎร์ธานี 26 มิ.ย.2560 

2. การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUA-
QA 

ส่วนงานพัฒนาหลักสตูร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สรุาษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

 3. โครงการอบรม การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning 
: WIL)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

9 ส.ค. 2560 

 4. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

4 มิ.ย. 2561 
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 5. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

 6. การปรับปรุงหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามแนวทาง Outcome – based Education (OBE)  9-10 มี.ค. 62 

ดร.ณัฐยา ยวงใย 1. การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUA-
QA 

ส่วนงานพัฒนาหลักสตูร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สรุาษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

2. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 
วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันท่ี 11-15 
มิ.ย.60 

 3. โครงการอบรม การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning 
: WIL)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

9 ส.ค. 2560 

 4. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชามหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสรุาษฎร์ธาน ี

4 มิ.ย. 2561 

 5. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

 6. การปรับปรุงหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามแนวทาง Outcome – based Education (OBE)  9-10 มี.ค. 62 

ดร.วีระศักดิ์ คง
ฤทธิ ์

1. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 
วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันท่ี 11-15 
มิ.ย.60 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Teaching and Assessment คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 7 เม.ย. 60 

http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=75
http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=75
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 3. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with 
world class technology” 5 วิทยาเขต 

ศูนย์สงเสริมพัฒนาการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริทน์  

วันท่ี 19-20 
มิถุนายน 2560 

 2. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

ดร.อภิวัฒน์ อายุ
สุข 

1 การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUA-
QA 

ส่วนงานพัฒนาหลักสตูร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สรุาษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

2 TQA Criteria  มีค 60 

3 TQA Internal Organization Assessment   สค 60 

 4. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  

ดร. รพี พงษ์
พานิช 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานใน
ท้องถิ่น 

 กค61 

2. การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUA-
QA 

ส่วนงานพัฒนาหลักสตูร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สรุาษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

3. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 
วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันท่ี 11-15 
มิ.ย.60 

http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=20
http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=20
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with 
world class technology” 5 วิทยาเขต 

ศูนย์สงเสริมพัฒนาการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริทน์  

วันท่ี 19-20 
มิถุนายน 2560 

5. เวทีเสวนาเชิงปฏิบตัิการ *พื้นที่ชนบทไทย:โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(TSDF –TRF SUSTAINABILITY FORUM (2017) 

สกว. ร่วมกับ (มลูนิธิมั่นพัฒนา) วันท่ี 22 – 24 
มิถุนายน 2560 

6. เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่วนงานพัฒนาหลักสตูร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา มึสงขลานครนิทร์ 
วข.สุราษฎร์ธาน ี

26 มิ.ย.2560 

7. อบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นท่ี4 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ 

วันท่ี 2 – 8 ก.ค. 
2560 

 8. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  25 ตค. 61  
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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] 

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

2 3 

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

3 3 

Overall opinion 3 3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
เนื่องจากเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ บุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จะได้รับ
การสนับสนุนจากวิทยาเขต ฯ รับผิดชอบโดย กองแผนงาน  ซึ่ง
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการท างานและมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการให้บริการนักศึกษาและบุคลากร มีการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่องานแผนและประกันคุณภาพ
ตามรอบปีงบประมาณ บุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรภายใน
คณะฯ โดยบุคลากรได้ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่ายและมีการวางแผนร่วมกันใน
การวิเคราะห์งานเพ่ือก าหนดภาระ งานเชิงพัฒนาและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานในที่ ประชุมกรรมการคณะฯ เพ่ือเป็นการ
ติดตามและรับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน ในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ  ทั้งนี้ในส่วนของคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือบุคคลากรในการพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากงานวิทยาเขตฯ 
โดยมีการก าหนดลงในแผนงานแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ และ
หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรของวิทยาเขตตาม
นโยบายการบริหารแบบรวมศูนย์ เช่น งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา งานทะเบี ยนกลาง งาน
การเงินและพัสดุ งานบุคคล งาน อาคารสถานที่  และงานแผน
และประกันคุณภาพงานประชาสัมพันธ์  

- แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต คณะ ปี 2558 
 
- แผนการปฏิบตัิการของแตล่ะส่วนงาน 
 
- หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์
ธาน ี
 
- นโยบายการรวมศูนย์บริการของวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธาน ี

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 
       คุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคลากรถูกก าหนดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
กล่าวคือบุคลากรมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน และคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินงานหลักสูตรฯ  หัวหน้าสาขาจะร่วมก าหนด คุณสมบั ติ
ของผู้สมัครร่วมกับฝ่ายบริหารคณะฯ และฝ่ายบริหารงานบุคคล
ของวิทยาเขต ฯ ในการรับสมัครบุคลากรจะด าเนินการประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บนหน้า ข่าวรับสมัครงานโดย
ผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดได้โดยการดาวน์โหลด  
       กระบวนการคัดเลือกบุคลากรก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน 

- ประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคล 
 

- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และสัมภาษณ์โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
หรือหัวหน้างานเป็นกรรมการคัดเลือก ฝ่ายบริหารงานบุคคลของ
วิทยาเขต ฯ และฝ่ายบริหารคณะฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกฎระเบียบ
และสวัสดิการ แก่ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีการจัด
โครงการปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรใหม่เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบงานของคณะฯ และหน่วยงานในวิทยาเขต
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
     เนื่องจากเป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ท าให้การ
ระบุและการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนจะ
ด าเนินการประเมินจากส่วนกลาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการก าหนด TOR กลางและภาระงานแบ่ง
เกณฑ์การให้คณะ ในลักษณะ คะแนนงานทั่วไป และงานพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา งานนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและการให้บริการสร้างความพึง
พอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
     ทั้งนี้ในการรายงานผลปฏิบัติงานแต่ทุกรอบการประเมินจะมี
หัวข้อให้บุคคลากรระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหัวหน้างาน เพื่อจัดให้
มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร
เฉพาะราย ทั้งนี้คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
      แบบเป็นทางการ บุคลากรสายสนับสนุนงานหลักสูตร
ภายในคณะฯ แบ่งการบริหารจัดการเป็นฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจ
ของหลักสูตร ฯ ดังนี้คือ ฝ่ายบริหารและวิจัย ฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินการตามภารกิจหลักของคณะฯ และเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการ
บริการ วิทยาเขต ฯ จึงมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีการให้

- เว็บไซด์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 



 
 

Page 106 
 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
รางวัลยกย่องให้เกียรติโดยแบ่งเป็นระดับขั้นผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น และดีมากด้านต่างๆ ในวันปีใหม่ วันสงกราน และวันแห่ง
คุณค่าของสงขลานครินทร์ แบบไม่เป็นทางการมียกย่องชมเชย
ส่งเสริมการท างาน เช่น การที่ผู้บริหารมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่บุคคลากรในวันส าคัญ เช่น วันเกิด วันส าเร็จการศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ วันเสร็จสิ้นภารกิจของกิจกรรมและโครงการของคณะ   
 
ตาราง A7.1 จ านวนเจ้าที่ฝ่ายสนับสนุน (Number of Support staff)  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. 

ปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

0 0 17 3 1 21 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 55 8 0 74 
 
 

      

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา 

0 0 11 5 0 16 

บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา 

0 0 8 1 0 9 

รวม 6 9 102 19 1 137 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จาก 130 ต าแหน่งเป็น 137  
 ต าแหน่ง 
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

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

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

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

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

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

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

4 3 

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

3 3 

Overall opinion 3 3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
          หลักสูตรมีการการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ  ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า  
          หลักสูตรฯได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษา  
หลักสูตรฯ ด าเนินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปี
การศึกษา ตามนโยบายของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอย่างมีระบบ โดย
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
           1. ระบบโครงการรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้) มหาวิทยาลัย
ด า เ นิ น ก า ร  ซึ่ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ  ก ล ไ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยหลักสูตรฯ  มีการก าหนดคุณสมบัติ
ทางการศึกษา ค่าน้ าหนักเกณฑ์ข้ันต่ า แต่ละวิชา มีส่วนร่วมในการก าหนด
องค์ประกอบชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก จ านวนรับ และด าเนินการในส่วน
ของการสอบสัมภาษณ์ 
            2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยคณะฯ มีส่วนร่วม และ
หลักสูตรฯ  มีการก าหนดคุณสมบัติ จ านวนรับ และด าเนินการในส่วนของ
การสอบสัมภาษณ ์ 

          3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยด าเนินการรับ
สมัคร (โดยวิธีพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560 นอกเหนือจากระบบการรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรงและ Admissions แล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเรียน
ไม่ครบจ านวนตามเป้า ทางวิทยาเขตฯ ได้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธี
พิเศษ เพิ่มเติมซึ่งรับผิดชอบโดยงานรับนักศึกษาดังนี้ โครงการเยาวชนร่ม
ศรีตรัง, โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน, โครงการเพชรนครินทร์และ โครงการ
เส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการผลการเรียนดี โครงการมุ่งมั่น
สู่สงขลานครินทร์ และโครงการทุนช้างเผือก ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว  

      ในการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
นี้ หลักสูตรฯได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษา โดย
ก าหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ า
กว่า 2.50 และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนรับ

- เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
-เ อ ก ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษาใหม่ ตามแผนการรับทั้งหมดจ านวน 120 คน และท าการ
คัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์โดยการสัมภาษณ์โดย กรรมการซึ่งเป็น
อาจารย์ในหลักสูตรฯ จ านวน 2 คน จากโครงการรับนักศึกษาใหม่ที่กล่าว
มาข้างต้น หลักสูตรฯได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 รวม  
63 คน  โดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการรับ
นักศึกษา และด าเนินการตามกระบวนการ โดย สาขามีการประชุมและ
พิจารณาจ านวนและคุณสมบัติทุกปี และด าเนินการคัดเลือกใบสมัครตาม
เกณฑ์ที่ประกาศไว้ และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวให้กับวิทยาเขต ในการ
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้จากยอดนักศึกษาใหม่ปี 2561 ของสาขามีจ านวน
ลดลง หลักสูตรได้น าผลดังกล่าวมาท าการทบทวนเพ่ือจัดท าแนวทางการ
รับนักศึกษาใหม่ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร โดยทางหลักสูตร
มีความคิดเห็นว่าน่าจะมาจากผลของการใช้ระบบ TCAS ใหม่ในการรับ
นักศึกษาใหม่ครั้งแรก 

          นอกจากนี ้หลักสูตรฯร่วมกับงานรับนักศึกษาได้จัดข้อมูลแขวนไว้
เป็นประกาศทางเว็บไซต์โดยก าหนดช่องทางการรับสมัครในวิธีการ 
เงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆของนักเรียนและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา  
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
           การรับนักศึกษาใหม่ในโครงการต่างๆ หลักสูตรได้ก าหนดเกรด
ขั้นต่ า 2.50 เป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน ที่เชื่อได้ว่าจะท าให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะเรียนได้จบตาหลักสูตร ยกเว้นโครงการรับ
แบบ Admissions และ โครงการรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้)  อีกทั้ง 
ELOs ของหลักสูตรเน้นทักษะการคิดและค านวณเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การเรียน จึงได้ก าหนดรับรับเฉพาะผู้ที่จบ สายวิทย์ -คณิต และ ศิลป์-
ค านวณ       
 การรับเข้านักศึกษาแต่ละโครงการมีวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ เรียนแตกต่างกัน โดยโครงการรับตรง/ โควตาพิเศษที่
มหาวิ ทย าลั ยด า เ นิ นการ  และการรั บบุ คคล เ พ่ื อ เ ข้ า ศึ กษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ด าเนินการตามระบบและ
กลไกตามมติของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ภาพรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา รวมถึงค่า
น้ าหนักเกณฑ์ขั้นต่ าแต่ละวิชา ส าหรับในระดับหลักสูตร ฯ จะมีส่วนใน
การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวด้วย อีกทั้งมีในการด าเนินการในส่วน
ของการสอบสัมภาษณ์เอง โดยตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็น

- รายงานการประชุมสาขา/ 
แผนการรับนักศึกษา 

- ตาราง A8.1 
- ตาราง A8.2 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติการประเมินผลวิธีการ
รับเข้าและเกณฑ์การรับเข้า 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
           การก ากับติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ การวางแผนการเรียนของผู้เรียนนั้น หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาครบทุกคน (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแล
นักศึกษาของตัวเองตลอด 4 ปี) และทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดโครงการ
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษาเสริมด้วย เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในด้านการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา และปัญหาต่างๆ    
 หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนลงทะเบียนและหลังจากนั้นจะจัดขึ้นใน
สัปดาห์ที่ 2 หลังสอบกลางภาค อีกทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการ
เรียน รับฟังและให้ค าแนะน าในการเรียนและการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา
ในที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ ติดตามข้อมูลผลการ
ลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาโดยผ่านระบบสารสนเทศ
นักศึกษา(https://sissurat9.psu.ac.th/Default.aspx) เพ่ือช่วยในการ
วางแผนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายัง
สามารถบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในระบบสารสนเทศรายบุคคล 
นักศึกษาสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ และยังจัดเวลาส าหรับให้ ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง  
 การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อนหรือมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์นั้น 
ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ระดับผลการเรียนอยู่ในสภาพรอ 
พินิจ (ระดับผลการเรียน 1.00- 1.99 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1) 
และสภาพวิทยาทัณฑ์ (ต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
และชั้นปีที่ 2, 3 และ 4) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ของ
มหาวิทยาลัยจนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นชอบ ดังนั้นนักศึกษาจะต้อง
เข้าพบและปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ต้องอนุญาตให้ลงทะเบียนโดยการปลดล็อคในระบบลงทะเบียน
รายบุคคล นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุใน มคอ.3 

- โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
- มคอ.3 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are available to improve learning and employability 
             ผลจากการที่หลักสูตรฯ ได้มีระบบติดตามการได้งานท าของ
บัณฑิตผ่านการส ารวจทั้งจากแบบสอบถามและการติดตามผ่าน 
Facebook ของหลักสูตรฯ พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีแนวโน้มได้งานในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ดังนั้นในหลักสูตรจึงได้เน้นการเรียนการ

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- เว็บไซด์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
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สอนในกลุ่มรายวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือสอบ Single License (ใบอนุญาตส าหรับผู้ขายหลักทรัพย์) 
โดย นศ.ที่สอบผ่าน SL ทุกคนได้เข้าท างานในสถาบันการเงินและบริษัท
หลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมสอบ
ในโครงการ Young Financial Star Competition ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีโครงการติวให้ก่อนสอบทั้งนี้มีนักศึกษาสอบผ่าน
เข้ารอบสุดท้ายทุกปี และหลักสูตรฯได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสอบใน
โครงการ New Breed Analyst@U-Net 2018 และมีนักศึกษาได้เข้ารอบ
สุดท้าย 
 ในส่วนของการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา หลักสูตรฯ 
ได้จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะ ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ 
และด้านอ่ืนๆ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
 นอกจากการการให้ ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจะ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยงานพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาเขตภายใต้ระบบรวมศูนย์ รวมถึงโครงการที่จัดโดยคณะฯ และ
หลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาการ เรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษา  
กล่าวคือ  
1. งานพัฒนานักศึกษาท าหน้าที่โค้ช (ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา) 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะแนวทางรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่ม
ผู้น าสามารถด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาน าไปสู่การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอยู่ก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
ผู้บริหารของคณะเป็นองค์ประกอบหลัก โดยจัดท าแผนเป็น 2 ประเภท 
คือ  
 1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมที่จัดให้แก่
นักศึกษาโดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
 2) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
(กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมตามความชอบความสนใจโดย
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา ,สภานักศึกษา,ชมรมต่างๆ 

ราษฎร์ธานี 
 
- Facebook เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มอ.สุราษฯ 
(https://www.facebook.co
m 
/groups/133420783417572/
) 
 
- โครงการ New Breed 
Analyst@U-Net 2017 
(https://www.set.or.th 
/newbreed/2014/menu3.h
tml) 

 

https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups
https://www.set.or.th/newbreed
https://www.set.or.th/newbreed
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เป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารเงินบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพแก่ผู้น ากิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการด าเนินโครงการ
ต่างๆถูกก าหนดให้มีการวางแผนโครงการ รายงานผลสรุปการด าเนิน
โครงการตามหลักการประกันคุณภาพ PDCA 
      ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและด าเนินชีวิต ดังนี้ 
1. โครงการอบรม Microsoft Excel/Microsoft Word/Infographic 
2. โครงการพิมพ์ดีด 
3. โครงการ Microsoft word ส าหรับท ารายงาน 
       นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น โครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา โครงการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป็นต้น ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ / 
กิจกรรม ต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ในส่วน
ของข้อเสนอแนะที่ได้ในแต่ละกิจกรรม จะถูกน ามาพิจารณาในการประชุม
ของหลักสูตร ฯ เ พ่ือการด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้ งต่อไปให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
เพ่ิมข้ึน  
    ด้านการส่งเสริมนักศึกษา หลักสูตร ฯ ยังได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันหรือประกวดในระดับต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัล 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
        วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานพันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรับผิดชอบโดย ส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม ด้าน
เทคโนโลยี  และความพร้อมด้ านการให้บริการ  เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi 
เพ่ือให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาด
ใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่ว พ้ืนที่ภายในอาคาร รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
       ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความ ต้องการ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์

- ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ 
 
- iqa.surat.psu.ac.th 
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ผู้สอนเพื่อจัดหาเป็นคราวๆ ไป 
 ห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้  ทั้งในรูปแบบของ
หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการ เรียนรู้อ่ืนๆ โดยมีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม 
และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 
 วิทยาเขตฯ จัดรถบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาตามจุดต่างๆ เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางภายในวิทยาเขต และยังได้จัดให้มีพ้ืนที่ส่อง
สว่างพร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี เพื่อเป็นจุดอ่านหนังสือให้กับนักศึกษาและการจัดให้
มีศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูและตลอด 24 ชม.  
 ระบบรักษาความปลอดภัย จัให้มีการควบคุม ดูแลการเข้าออก
ตั้งแต่ประตูทางเข้าหลัก ทั้ง 3 ทาง พร้อม เจ้าหน้าที่เวรยาม และการ
ตรวจตราในพ้ืนที่ต่างๆ ของวิทยาเขต รวมถึงการจัดให้มีสติกเกอร์ติด
ยานพาหนะ เพ่ือการควบคุม ยานพาหนะ พร้อมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในยามจ าเป็น 
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ตาราง A8.1 Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 120 142 143 
2558 120 115 112 
2559 120 138 121 
2560 120 - 112 
2561 120 - 63 

 
ตาราง A8.2  Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2556 122 82 118 62 5 389 
2557 139 104 79 116 2 440 
2558 111 122 100 77 3 413 
2559 121 102 117 100 1 441 
2560 112 118 99 116 3 448 

2561 63 106 118 99 3 389 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

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

communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 

students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 

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

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

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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] 

3 3 

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

3 4 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

Overall opinion 3 3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
         ส าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
กระบวนการดังนี้  
 1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการ
ให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
ในปี 2559 น ามาเข้าที่ประชุมของของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดย 
พิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน 
เทคโนโลยี  และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนได้  
 2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วจะน าไปตั้ ง เป็น 
งบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือจัดท าค าขอซื้อ
หรือด าเนินการในปีต่อไป  
แนวทางในการบริหารจัดการห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้ได้ส ารวจความพร้อมของห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ น าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียน ให้
เหมาะสมตามที่ทางคณาจารย์ของคณะได้แจ้งไว้  จากนั้นศูนย์
สารสนเทศจะด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนตาม
ข้อมูลที่ได้รับ  
 3. ศูนย์ฯ มีแผนจัดเตรียมก าลังคนรับมือ โดยมีการแบ่ ง
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน  
 4. ศูนย์ฯ มีระบบการประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการ ให้บริการด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับ
ทราบข้อมูล อย่างรวดเร็ว  
 ปี 2561 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ด าเนินการจัดเตรียม
ความพร้อมของห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย ภาพ 3 
มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา จ านวน 2 ห้อง 

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ  
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แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 50 ที่นั่ ง จ านวน 1 ห้อง 
และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 นอกจากนี้ศูนย์ ฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ และ มีแผน
ส ารวจรายวิชา จ านวน นศ. และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้การศึกษา 
และอ่ืน ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกปีการศึกษา 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
       การจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุด 
ด าเนินการโดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งดูข้อมูลได้
จาก https://iqa.surat.psu.ac.th โดยได้มีการประเมินจากผล
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การจัดหา ดังกล่าวจะจัดผ่านความ
ต้องการของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ  
 การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด นักศึกษาและอาจารย์ยัง
สามารถสืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายในสถาบันและเครือข่ายภายนอกสถาบัน ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ E-journal , E-Publish ที่สามารถให้บริการนักศึกษา
ทั้งในและนอกสถานที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งจัดบริการตอบค าถาม
และช่วยในการค้นคว้า ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหา
เกี่ยวกับห้องสมุด หรือการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ที่มาติดต่อด้วยตนเอง และสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซด์ห้องสมุด  
 ด้านการจัดเตรียมหนังสือและสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ทาง
หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตฯ ได้ท าการส ารวจข้อมูลทุกภาค
การศึกษาผ่านระบบ https://tqf-surat.psu.ac.th/ เมื่ออาจารย์ได้
ท าการกรอก มคอ.3 ทางหอบรรณสารสนเทศก็จะทราบข้อมูลและ
วิเคราะห์ความพอเพียงและจัดสอบถามความต้องการแก่อาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป          
 ปี 2561 งานหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
มีการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรห้องสมุด
และการบริการสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ
ห้องสมุด ด้านบุคลากรของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ เป็นต้น 

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
-เว็บไซด์ห้องสมุด (บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด) 
http://lib.surat.psu.ac.th/ 
 
- https://tqf-surat.psu.ac.th/ 
มคอ.3 
 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หอบรรณสารสนเทศ 

http://lib.surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
        หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร์ แต่หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ภายใต้ระบบรวมศูนย์ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ นอกเหนือจากนั้น ทางหลักสูตรฯ ยังมี
ความร่วมมือกับสถานประกอบการน านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ อาทิเช่น รายวิชา
สัมมนา รายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็นต้น    
 ในกรณีที่ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนะศึกษารุด อาจารย์
สามารถแจ้งซ่อมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้ 
นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละครั้งจะมี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในเบื้องต้น โดยจะมีแม่บ้านท าความ
สะอาดเป็นประจ า 

- ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าดู
งานในสถานประกอบการ 
- ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support 
education and research 

บทบาทของการดูแลงานด้าน IT และ ระบบ E-Learning 
ของหลักสูตรเป็นหน้าที่ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และงานระบบ
กลางของ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีการจัดซื้อโปรแกรมการเข้าถึงเวบ
ไซด์ที่สนับสนุนทางด้านศึกษาและวิจัย เช่น ด้านการเรียนการสอนมี
การใช้ระบบสารสนเทศโดยผ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
ได้แก่  

1. ด้านการจัดการศึกษามี PSU-Student Information 
System เพ่ือติดตามผลด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียน ของ
นักศึกษาซึ่งสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี ระบบ PSU- 
TQF ซึ่งช่วยสนับสนุนและการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรประจ าคณะผ่านการจัดท า มคอ. 3-6  

2. ด้านการสนับสนุนการวิจัยมีการใช้ระบบสารสนเทศผ่าน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ การเข้าถึงฐานข้อมูลวิจัย 
Science Direct, Scopus, WoS, TCI, Thai List, Thai Jo และ 
สกว. เป็นต้น ทั้งนี้สารสนเทศการวิจัยของคณะฯ สามารถติดตามได้
จากระบบ PSU Research Project Management : PRPM  

3. ด้านการสนับสนุนผลการด าเนินงานของบุคลากรสามารถ
ด าเนินการผ่านได้ทั้งทางระบบ MIS-PSU , Competency-PSU และ 
TOR online – PSU  

กระบวนการในการจัดหาความพร้อมด้านสารสนเทศและไอ
ที ด้านความพร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ

- สรุปผลความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้ 
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สารสนเทศ หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษาโดยก าหนดให้หลักสูตรต้องด าเนินการส ารวจข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์สนเทศและ
การเรียนรู้ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง 
พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด มี
การวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อ
และทดแทน  

ในปี 2561และได้ด าเนินการขยายจุด Wifi เพ่ือให้นักศึกษา
ได้สามารถเข้าถึงการ เรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดย
ติดตั้งจุด Wifi รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 
ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 
จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด   

ด้านความปลอดภัยผู้ใช้จะต้องมีการเข้า Username และ 
password ทุกครั้งเพ่ือเป็นการแสดงตัวและระบุสมาชิกผู้ใช้งาน อีก
ทั้งมีการใช้ Microsoft Security Essentials เพ่ือป้องกับไวรัส
คอมพิวเตอร์ 
 อีกทั้งนี้ปี 2561 ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ของงาน
วิทยาเขตฯ ได้มีการส ารวจความสรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
เพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในรอบต่อไปอนาคต 
โดยระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ งาน
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้  ศู น ย์ ส น เ ท ศ แ ล ะก า ร เ รี ย น รู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง (  = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.55) ด้านกระบวนการท างานของ
งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้านการให้บริการระบบสาร
เทศ MIS (  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง (  = 2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย (  = 2.82) ด้าน
ความไม่พึงพอใจ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เสีย ระบบเครือข่ายไม่
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ครอบคลุม 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
         วิทยาเขตฯ มีระบบควบคุมการท างาน โดยแบ่งกลุ่มงาน
ออกเป็น งานภูมิทัศน์ งานโยธา งานไฟฟ้า ได้มีด าเนินการให้มีรถ
สวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
จัดเตรียมห้องพยาบาลและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต ฯ เตรียม
ความพร้อมสถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม  
       เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของนักศึกษา 
จ าเป็นต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย
มีจุดตรวจก่อนเข้ามาในมหาวิทยาลัยทั้งขาเข้าและขาออก  
        มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมบันทึกภาพในจุดที่ส าคัญ
ภายในอาคาร เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกต ิ
         มีการติดป้ายห้องเรียน ตารางเรียน ห้องประชุม สุขา และ
ค าแนะน าในการใช้ห้องในจุดที่เห็นได้ชัด   
         ส าหรับการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี  วิทยาเขต ฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้มีการ
จัดสรรแม่บ้านท าความสะอาดในแต่ละชั้น พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบ
ความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงให้มีการรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารหากเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกต ิ
         นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้ค านึงถึงสุขภาพของนักศึกษา 
โดยก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนพลศึกษา จ านวน 2 หน่วยกิตใน
ชั้นปีที่ 1 ส่วนชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องเลือกลงรายวิชา 935-146 
สุขภาวะกายละจิต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเสรี 
ใ น ชั้ น ปี ที่  3 แ ล ะ ปี ที่  4 ต า ม ค ว า ม ช อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
  

- ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ  
 

- มคอ. 2  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ. 2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

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

2 3 

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

3 3 

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

3 3 

Overall opinion 3 3 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ด าเนินการ
ภายใต้เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประเด็นส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดวิ
ภาษณ์หลักสูตรซึ่งจัดพบทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอความคิดเห็น น าไปสู่การปรับชื่อหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมทางวิชาการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของบัณฑิต  
 การบริหารหลักสูตรตามหลักสูตร พ.ศ.2554 ใช้มาครบ 4 ปีในปี 2559 
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบ
ของ สกอ. โดยหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้
กับนักศึกษารหัส 60-63 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดนี้ ได้ปรับการน าเข้า
ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ยังได้เพ่ิมศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 
- ผู้นักศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า นศ. มีรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไป
ในรายวิชาชีพบังคับที่ นศ.ต้องบังคับเรียน ดังนั้นจึงมีการปรับรายวิชาในหมวด
ของวิชาชีพเลือกเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้นักศึกษาได้เรียน และลดวิชาชีพ
บังคับลง        
- ผู้ใช้บัณฑิตจากการพูดคุย สัมภาษณ์ในช่วงนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาประจ าทุกป ี
- ศึษย์เก่า ได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามภาวะการได้งาน  
-  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ผ่านการส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2)ให้วิ
ภาษณ์   

- - นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาผ่านช่องทางการประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา 

- มคอ.2  หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ .  2554 
และ พ.ศ. 2559 
 
- รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตร ฯ  

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
 หลักสูตรยังไม่มีการประเมินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ทางการส าหรับสูตรปัจจุบัน แต่หลักสูตรฯ มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยพยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนทุก
คนมีการประชุมร่วมกัน และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ
ก าหนดแนวทางพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนและ

- มคอ.2  หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.  2554 
และ พ.ศ. 2559 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตลาดแรงงานรวมถึงการจัดประชุมเพ่ือน าความคิดเห็นและค าแนะน าที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร ฯ   
 กระบวนการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ฯ มีกระบวนการตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามระเบียบของ สกอ. ตั้งแต่การก าหนดแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า  และมีการ
ตรวจสอบประเมินผลกระบวนการออกแบบโดยได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้ข้อเสนอแนะ และวิภาคหลักสูตร ก่อนที่จะเสนอ
หลักสูตร ฯ เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร ฯ ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ 
สกอ. ตามล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝ่ายด าเนินการออกแบบ
หลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการทั้งเอกชน
และรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพ่ือทราบความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ฯ และน าความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร ฯ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดท าหลักสูตร ฯ  
3. ร่างและจัดท าหลักสูตร ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างหลักสูตร และปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท าเล่ม
หลักสูตร ตามรูปแบบที่ก าหนด 
5. เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและ
เสนอต่อ สกอ. ตามขั้นตอนเพ่ืออนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติ
จาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ฯ มีการด าเนินการ
ทุกปี โดยที่ผ่านมาได้ปรับแผนการเรียน และแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในเล่ม
ปรับปรุงหลักสูตรเล่มเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมต่อความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 
 นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่าน
ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถ
ประเมินอาจารย์เป็นการลับผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ผลการ
ประเมินของทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีถึงดี ซึ่งอาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการ
นิเทศสหกิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วม
ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 หลักสูตร ฯ มีการจัดการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนา
วิธีการเรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสามารถท าได้
ทุก 5 ปี   
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 กระบวนการควบคุมคุณภาพของข้อสอบหลักสูตรมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ทั้งนี้มีการประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนจากนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือหลักสูตร ฯ จะได้มีการประชุมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน เช่น มีการปรับให้
สอนนอกเวลาราชการ  และมีการปรับรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
เช่น เน้นการใช้สื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ผู้สอนทุกคนใช้ class start   
 หลักสูตรก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในส่วนของ
การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้กระบวนการอย่างชัดแจ้ง และจัดท าการ
ประเมินการสอน รวมทั้ง มคอ.3 และ มคอ.5 รวมทั้งปรับปรุง มคอ.3 เป็นประจ า
ทุกปี  
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีระบบการจัดท า มคอ. 3 ผ่าน ระบบออนไลน์ของ
สถาบันในทุกรายวิชา และ SAR ระดับหลักสูตร การติดตามข้อมูลส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และหลักสูตรฯ มี
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินใน มคอ. 3 ตลอดจน มีการก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ตามหลักสูตรฯ มีการรายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการตรวจสอบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 25 
 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนสามารถ
เข้าประเมินรายวิชา อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน ส าหรับ
อาจารย์ต้องมีผลการประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 หากอาจารย์
ที่มีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ ก าหนดไว้ หลักสูตรฯ จะพิจารณาหา
แนวทางช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป 
 ส าหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบและการประเมินผลการเรียน 
หลักสูตรฯ จะมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพทางด้านวิชาการ
ของหลักสูตรฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเข้าใจ และครอบคลุม
เนื้อหาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ก่อนจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ท าส าเนาข้อสอบต่อไป ใน
ส่วนการประเมินผลคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตาม มคอ. 3 ที่อาจารย์ได้ประกาศให้นักศึกษา ทราบตั้งแต่สัปดาห์แรก 
หากคณะกรรมการฯ พบข้อผิดพลาดจะมี การสอบถามอาจารย์และส่งคืนให้

- รายงานการประชุม 
(การเรียนการสอน) 
- ตัวอย่างเว็บไซด์ class 
start ของผู้สอนใน
หลักสูตรฯ 
 

- มคอ. 3 ของหลักสูตร 
ฯ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย์ด าเนินการแก้ไขก่อน ประกาศให้นักศึกษาทราบผ่านระบบส่งผลการเรียน
ของสถาบันต่อไป   
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
          หลักสูตร ฯ มีการสนับสนุนให้มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอน ซึ่งมีบางรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการผลจากการวิจัยกับการเรียนการ
สอน เช่น  
1. รายวิชา 929-205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีการเน้นการสอบแบบ Active 
Learning ในลักษณะของ Research Based Learning และผู้สอนได้น าผลวิจัยที่
ด าเนินการแล้ว มาเป็นตัวอย่างประกอบให้นักศึกษาได้ฝึกฝน  
2. รายวิชา 929-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น, 929-415 เศรษฐมิติประยุกต์ โดยน า
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่าง/ กรณี
ประกอบในการจัดการเรียนสอน 
3. รายวิชา 929-401 กระบวนการวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยน า
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่างประกอบในการสอน เป็นต้น 
4. รายวิชา 929-460 โครงงานนักศึกษา (Student Project) โดยก าหนดให้
นักศึกษามีการท าโครงงานวิจัย (เทียบเท่ากับปริญญานิพนธ์) โดยมีการจัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหัวข้อโครงงานวิจัย และก่อนจบต้องมีการสอบปกป้อง
ปริญญานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบโครงงาน ตามค าสั่ง 003/2562 โดยปี
การศึกษา 2561 สาขามีโครงงานวิจัยทั้งหมด 17 เรื่อง ทั้งนี้มีผลงานจาก
โครงงานวิจัยของนักศึกษาบางส่วนได้น าผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ (TCI)   
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจ า ในแต่
ละภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และพัฒนาความก้าวหน้าในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ตลอดจนการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนน าผลงานวิจัย 
การให้บริการ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเพ่ือน ามาใช้บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

- มคอ. 3 ของหลักสูตร 
ฯ 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 
     การพัฒนาคุณภาพในห้องสมุดในการพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
มีการประเมินผลการใช้บริการในทุก ๆ ปี ผ่านทางเว็บไซด์  พบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (เฉลี่ย คือ3.75)   ในด้านขั้นตอนการขอรับบริการไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากที่สุด (  3.91) และการให้บริการมีความถูกต้อง
และรวดเร็ว (3.90)   
 หลักสูตร ฯ ได้จัดท าการประเมินผ่านระบบ มคอ. 5 โดยอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา เพ่ือประเมินและใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในด้านคุณภาพการใช้
บริการในด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุงในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเทคโน ฯ 

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- มคอ. 5 ของหลักสูตร 
(ออนไลน์) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
(ห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ) และศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ในด้านความ
พร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ท าให้มีการปรับปรุงในด้านต่างๆ ดีขึ้น 
 นอกจากนี้สถาบันโดยฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ ส านักงาน
อธิการบดีวิทยาเขตฯ  ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ
สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ของนักศึกษาทุกปี แต่ผลการประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ   
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
       หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการนิเทศสหกิจ
ศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมให้ข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ หรือในรอบการของ
ผู้เรียนซึ่ง เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต โดยมีการก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาไว้ 
5 ด้าน ดังนั้นหลักสูตรฯ ต้องให้ความส าคัญกับการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม และศิษย์
เก่า เพ่ือประเมินคุณภาพบัณฑิตและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ เรียนรู้ที่
คาดหวังและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรฯ ในอนาคต 

- แบบบันทึกการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 
- ม ค อ . 2   ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ.  2554 
และ พ.ศ. 2558 
-รายงานการประกัน
คุณภ าพห ลั ก สู ต ร  ปี 
2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 
คะแนน คะแนน 

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

2 3 

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

2 3 

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

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by students 
are established, monitored and benchmarked for improvement 
[2] 

2 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3 3 

Overall opinion 2 3 
 
 
 
 
 

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. 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

         หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของ
นักศึกษา โดยเริ่มในปีการศึกษา 2554 
จนถึงปีการศึกษา 2561 ดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง และได้มีการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาใน
ทุกชั้ นปี  โดยมี ระบบของอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งสามารถติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาได้ผ่านระบบสารสนเทศ
นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่มีผลการเรียน
ระดับ Probation มีระบบ Lock การ
ลงทะเบียนเพ่ือให้นักศึกษาต้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเพ่ือวาง
แผนการเรียนก่อนทุกครั้ง อีกทั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดท า มคอ. 5 
และผ่านทาง TQF online จากนั้น
หัวหน้าสาขารวบรวม มคอ.5 น ามา
วิ เคราะห์  และจัดท า SAR เ พ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานและน าไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

-TQF online (https://tqf-
surat.psu.ac.th) 
 
- รายงานการประเมินตนเอง  
      
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
(https://sis-
surat5.psu.ac.th) 

- ตารางที่ A11.1 
 

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

     หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามระยะเวลา
ในการจบการศึกษา ได้แก่ การเข้าพบ
นักศึกษาเพ่ือปรึกษาการเรียนกับอาจารย์
ที่ปรึกษาตามชั่วโมงก าหนด การติดตาม
ผ่ านระบบของอาจารย์ที่ ปรึ กษาซึ่ ง
สามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า 
นอกจากนี้แล้วในทุกปีการศึกษาภาคมี
การจัดโครงการพบนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเพ่ือพบปะพูดคุยในประเด็นการ
เรียนการสอนทั้ง 4 ชั้นปีโดยมีการระบุลง
ในแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาใน
การศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าในในปี
การศึกษา 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรุ่นที่สาม ของหลักสูตร

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
 

https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://sis-surat5.psu.ac.th/
https://sis-surat5.psu.ac.th/
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ปรับปรุงพ.ศ. 2554 โดยดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง  

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

       เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 มี
บัณฑิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
จบเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งการเก็บข้อมูลการได้
งานท าด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย โดย
จัดเก็บข้อมูลหลังจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
ในช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ ณ วันที่
รายงานการประเมินตนเองยั งไม่ถึ ง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลดังกล่าว 
 นอกจากนี้  วิทยาเขต ฯ (งาน
พัฒนานักศึกษา) ได้มีการเชิญสถาน
ประกอบการมาจัดงาน Job Fair เพ่ือให้
นักศึกษามีช่องทางในการสมัครงาน จัด
ฝึกทักษะอบรมที่จ าเป็นต่อการท างาน 
แ ล ะ ฝึ ก อบ ร ม บุ ค ลิ ก ภ า พ เ พ่ื อ ก า ร
สัมภาษณ์งาน ได้แก่ 
     – โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

– โครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้
บัณฑิตเพ่ือสนับสนุนการท างาน) 

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

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

 หลักสูตร ฯ มีการจัดการสอนที่
สนับสนุนให้นักศึกษาท าวิจัยในระดับ
ปริญญาตรี โดยนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ทุก
คนจะต้องลงเรียน รายวิชา 929 -305 
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ และในชั้นปีที่ 
4 นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชา 929-
401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
และธุ รกิ จ  และ รายวิชา  929 -460 
โครงงานนักศึกษา ซึ่ งในปีการศึกษา 
2559 และ 2560 มีโครงงานวิจัยจ านวน 
14 และ 19เรื่องตามล าดับ โดยทุก
โครงงานจะต้ องมี การสอบปกป้ อ ง 
(Defense Research Project) ต่อหน้า
คณะกรรมการประเมินอีกทั้งหลักสูตร ฯ 

- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

 
- รายชื่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างโครงงานนักศึกษา 
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 ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ก็มีการสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานใน งานวัน มอ. วิชาการ ในการ
น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาอีกด้วย 

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

     การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรฯ ได้มี
การรับทราบข้อมูล ความพึงพอใจและ
ข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านการ
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
     ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นั้น 
หลักสูตรฯ ได้ใช้ขอมูลจากกองแผนงาน
ซึ่งได้ด าเนินการภายใน 1 ปี หลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ด 

- ตารางที่ A11.2 
- แผนภาพที่ A11.1 
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ตารางท่ี A11.1  Pass Rates and Dropout Rates  

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

 completed first degree in dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2555 88 - - - 6 6 0 1 
2556 122 - - - 12 3 4 1 
2557 142 - - - 16 11 1 0 
2558 112 - - - 7 8 1 0 
2559 121 - - - 4 5 2 0 
2560 113 - - - 4 0 0 0 
2561 63    3 0 0 0 

 
ตารางท่ี A11.2 The satisfaction levels of stakeholders  
ปี

การศึกษา 
ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้
ความสามารถ 

ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีฯ 

เฉลี่ย
รวม 

2556 4.25 4.14 4.04 4.23 3.99 4.15 
2557 4.38 4.28 4.22 4.35 4.21 4.29 
2558  4.58 4.34 4.35 4.51 4.49 4.45 
2559 - - - - - 4.24*** 

ที่มา: ปี 2556-2558 ข้อมูลจากกองแผนงาน ปี 2559 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดเก็บ 
 

 
ที่มา: กองแผนงาน มอ.  

 
แผนภาพที่ A11.1 Employability of graduates 

74% 76% 
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อตัราการมีงานท า 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 
จุดแข็ง  
 1. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตอาสาอยู่ในระดับที่ดี 

2. คณาจารย์มีงานวิจัยและน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 3. เน้นการสอนแบบเชิงรุก 
 4. ทักษะในการวิจัย ท าโครงงานของนักศึกษา 
 5. มีนักศึกษาสอบผ่าน single license เพ่ิมมากข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการน าเสนอของนักศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ลดจ านวนหน่วยวชิาในหลกัสูตร 
 3. มุ่งเน้นการเรียนรู้บูรณาการกับการท างาน 
 4. การสอนแบบเชิงรุก 
 5. การใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการสอน 

6. นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังมีสัดส่วนที่น้อย 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. เน้นการน าเสนอ การสื่อสารในแต่ละรายวิชา 
 2. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่มีการปรับลดจ านวนหน่วยวิชา 
 3. ส่งเสริมสหกิจศึกษาตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4. เน้นการสอนเชิงรุกโดยเน้นตั้งแต่กระบวนการจัดท า มคอ.3 
 5. เน้นให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้นในรายวิชาที่ท าได้ 
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บทที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ มี
ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ

ทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตรสูงและระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้การศึกษาความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกส่วนทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาครัฐบาล  

 หลักสูตรนี้สอนให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และความรู้ ในการประกอบธุรกิจ                  
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การท า
ธุรกิจที่ยั่งยืนและภายใต้ฐานความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถน าความรู้และความเข้าใจที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรนี้สามารถช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กันไป 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์หรือบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้บัณฑิต
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ที่มีความ 

สามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ
ได ้

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์
และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

 1.3.3 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและสามารถเป็นผู้น าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 
 1.3.5 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก 

1.3.6 เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.3.7 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาในแต่ละ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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1.3.8 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา  กลยุทธ์และ
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  
 
3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

 วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. 
  วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทรถ์ึงวันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. 
  ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์   ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.2.3 ผ่ านการคัด เลื อกตามเกณฑ์การคัด เลื อกภายใต้ โครงการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

       2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้างน้อย 
2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ  
2.3.3 ขาดทักษะการวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

        2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
2.4.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
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จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 
คาดว่าจะจบการศึกษา     120 

 2.6 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

             2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 
4. หลักสูตรและอาจารย์ 

4.1 หลักสูตร 
 4.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต 
 4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    32   หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต  
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11  หน่วยกิต  
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต  
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ          82 หรือ 85  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาแกน     45  หน่วยกิต  
  2) กลุ่มวิชาชีพ         37 หรือ 40  หน่วยกิต  
   -  กลุ่มวิชาชีพบังคับ   19  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาชีพเลือก        18 หรือ 21  หน่วยกิต 
  3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา                3 หรือ 6  หน่วยกิต  
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต 
           
  4.1.3 รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    32   หน่วยกิต 
            1)  กลุ่มวิชาภาษา    15   หน่วยกิต 
  936-001    ทักษะการสื่อสาร    3(3-0-6) 
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  Communication Skills  
  936-002    การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
     English Listening-Speaking  
  936-003    การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
     English Reading-Writing 
  936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ     3(3-0-6) 
     Academic English 
  936-005 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน     3(3-0-6) 
     English in the Workplace  
    2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           11  หน่วยกิต         
  925-001    ทักษะชีวิต     3(3-0-6) 
     Life Skills 
  925-003 เอเชียศึกษา     3(3-0-6) 
     Asian Study 
  925-004    สุขภาวะกายและจิต    3(2-2-5) 
     Healthy Body and Mind 
  929-197   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1    1(0-0-3) 
     Co-Curricular Activity I 
  935-xxx   พลศึกษา     1(x-y-z) 
    3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต       
  923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
     Environmental Science 
  934-002    คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5)     
     Computer and Information Technology  
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                             82 หรือ 85 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาแกน                                         45  หน่วยกิต                   
  926-111      ธุรกิจและหลักการจัดการ    3(3-0-6) 
     Business and Principles of Management 
  926-151 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
     Principles of Marketing 
  929-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1    3(3-0-6) 
     Microeconomics I 
  929-102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1    3(3-0-6) 
     Macroeconomics I 
  929-203  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2    3(3-0-6) 
     Microeconomics II 
  929-204  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2    3(3-0-6) 
     Macroeconomics II 
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  929-208  คณิตเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
     Mathematical Economics I 
  929-209  สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
     Statistics for Economist 
  929-301  เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง   3(3-0-6) 
     Advanced Microeconomics 
  929-302  เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง   3(3-0-6) 
     Advanced Macroeconomics 
  929-308  คณิตเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 
     Mathematical Economics II 
  929-309  เศรษฐมิติเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Econometrics 
  929-401  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
     Research Methodology in Business and Economics I 
  929-402  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
     Research Methodology in Business and Economics II 
  929-450  เศรษฐกิจไทย     3(3-0-6) 
     Thai Economy 
   2)  กลุ่มวิชาชีพ      37 หรือ 40 หน่วยกิต                   
 2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    19   หน่วยกิต                   
  926-213      กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร   3(3-0-6) 
     Business Laws and Taxations 
  926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6)        
     Strategic Management  
  929-207  การจัดการทางการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)   
     Financial Management for Economist 
  929-324  การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)  
     Project Analysis in Economics 
  929-421  การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(3-0-6)  
     Business Economics Forecasting 
  929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจและฝึกงาน  1(1-0-2) 
     Pre-Cooperative Education and Practical Training 
  931-104 บัญชีการเงิน     3(3-0-6) 
     Financial Accounting 
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    18 หรือ 21 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาชีพเลือก ก   9  หน่วยกิต 
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  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เพียง 1 กลุ่ม  จ านวน 9 หน่วยกิต    

  (1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
    929-422  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
      International Trade Theory and Policy 
    929-423  เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
      Economics of International Business Management 
    929-491  สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 
      Seminar in International Economics 
  (2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ  
    929-430  เศรษฐศาสตร์การจัดการ     3(3-0-6) 
      Managerial Economics  
    929-431  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
      Economic Theory and Entrepreneurship 
    929-492  สัมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการ   3(2-2-5) 
      Seminar in Managerial Economics 
    929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(3-0-6) 
     Special Topic in Business Economics 
  (3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 
    929-442  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6) 
      Monetary Theory and Policy 
    929-443  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
      Portfolio Investment and Analysis 
    929-444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ 
            3(3-0-6) 
      Financial risk management and derivatives 
    929-493  สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน   3(2-2-5) 
      Seminar in Financial Economics 
  (4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  
    926-372   การจัดการธุรกิจฟาร์ม     3(3-0-6) 
      Farm Business Management 
    929-452  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
      Agribusiness Economics 
    929-453  การตลาดสินค้าเกษตรและนโยบาย  3(3-0-6) 
      Agricultural Marketing and Policy 
    929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร  3(3-0-6) 
      Economics of Food and Agriculture 
    929-494  สัมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร   3(2-2-5) 
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      Seminar in Agricultural Economics 
 
  (5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
    929-414  ทฤษฎีเกมส์     3(3-0-6) 
      Game Theory  
    929-415  เศรษฐมิติประยุกต์    3(3-0-6) 
      Applied Econometrics 
    929-495  สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ   3(2-2-5)
      Seminar in Quantitative Economics 
 
 2.2.2 วิชาชีพเลือก ข  
  - แผนสหกิจศึกษา  9  หน่วยกิต 
  - แผนฝึกงาน   12  หน่วยกิต 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ จากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หรือ 
กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาชีพเลือก ก อีก 9 หรือ 12 หน่วยกิต โดย
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจจากกลุ่มดังกล่าวได้มากกว่า 1 กลุ่ม                          

                     
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  

 ง.  ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา        3 หรือ 6  หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกแผนฝึกงานหรือแผนสหกิจศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง 
 1)  แผนฝึกงาน        3  หน่วยกิต 
  929-461 ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(0-18-0) 
     Practice Training in Business Economics 
 2)  แผนสหกิจศึกษา    6  หน่วยกิต 
  929-462  สหกิจศึกษา     6(0-18-0)) 
     Cooperative Education    
 
 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น   342-102    มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส  ตัวที่ 4    
  หมายเลข  0 หมายถึง รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
  หมายเลข  1-4 หมายถึง  ชั้นปีระดับปริญญาตรี  
  หมายเลข  5-7 หมายถึง  ชั้นปีระดับปริญญาโท 
  หมายเลข  8-9 หมายถึง  ชั้นปีระดับปริญญาเอก    
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 เลขรหัส  ตัวที่ 5 และ 6  หมายถึง ล าดับวิชา 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต     เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

 4.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
925-001 ทักษะชีวิต      3(3-0-6) 
929-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1     3(3-0-6) 

 935-xxx      พลศึกษา                              1(x-y-z) 
936-001      ทักษะการสื่อสาร                                3(3-0-6) 

 936-002       การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6)  
   รวม                                        16(x-y-z)     
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        

925-003     เอเชียศึกษา         3(3-0-6) 
925-004    สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 
929-102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1     3(3-0-6) 
929-197     กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1           1(0-0-3) 
931-104    บัญชีการเงิน      3(3-0-6) 
936-003     การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

   รวม                                             16(14-2-32)    
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)   

926-111      ธุรกิจและหลักการจัดการ                 3(3-0-6) 
929-203  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2     3(3-0-6) 
929-208  คณิตเศรษฐศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
934-002      คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
936-004       ภาษาอังกฤษวิชาการ     3(3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี            3(x-y-z) 
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 รวม                     18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

    จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  
926-151 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
926-213      กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร    3(3-0-6) 
929-204  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2     3(3-0-6) 
929-209  สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
936-005       ภาษาอังกฤษในที่ท างาน     3(3-0-6) 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี            3(x-y-z) 
  รวม         18(x-y-z) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

929-207  การจัดการทางการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)   
929-301  เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง    3(3-0-6) 
929-308  คณิตเศรษฐศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
929-421  การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    3(3-0-6)  
929-xxx      วิชาชีพเลือก ก      3(x-y-z) 

 929-xxx  วิชาชีพเลือก ข      3(x-y-z)   
   รวม       18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
       จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  
     926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์              3(3-0-6)    

929-302  เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง            3(3-0-6)   
929-309    เศรษฐมิติเบื้องต้น              3(3-0-6) 
929-401   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1  3(3-0-6)  
929-xxx      วิชาชีพเลือก ก      3(x-y-z) 

 929-xxx       วิชาชีพเลือก ข      3(x-y-z)  
รวม                          18(x-y-z)   

  
แผนฝึกงาน 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)      

929-324 การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)  
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929-402    ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2  3(3-0-6)  
929-450 เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6) 
929-460  เตรียมความพร้อมสหกิจและฝึกงาน   1(1-0-2)  
929-xxx      วิชาชีพเลือก ก      3(x-y-z) 

 929-xxx  วิชาชีพเลือก ข                 3(x-y-z) 
 929-xxx  วิชาชีพเลือก ข                 3(x-y-z) 

 รวม        19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)   
 929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(0-18-0) 
    รวม       3(0-18-0) 
 

แผนสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

929-324 การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6)  
929-402    ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2      3(3-0-6)  
929-450 เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6) 
929-460  เตรียมความพร้อมสหกิจและฝึกงาน   1(1-0-2)  
929-xxx      วิชาชีพเลือก ก        3(x-y-z) 
929-xxx  วิชาชีพเลือก ข           3(x-y-z) 

         รวม        16(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)                                                                        
  929-462 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
   รวม       6(0-18-0) 
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5. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1 ) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ  รู้จักการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 2) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทางธุรกิจ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 3) เข้าใจวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
 4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค ์

 5.2 ช่วงเวลา  
 สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 และสหกิจศึกษา 2 ในภาค 

การศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 
5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2  จัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  จัด
เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าโครงงานเชิงปฏิบัติการ คือ การที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
โครงงานปฏิบัติการ   ซึ่งประยุกต์ใช้เครื่องทางเศรษฐศาสตร์หรือทางการจัดการธุรกิจเป็นหลักในการด าเนิน
โครงงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการท าโครงงานปฏิบัติการและสามารถ
น าโครงงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิด โดยต้องมีการท ารายงานน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย 
 6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจจากการท าโครงงาน 
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ  
วิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
 3) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 4) สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด และภาษาเขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  6.3 ช่วงเวลา  
 โครงงานเชิงปฏิบัติการ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 

 6.4 จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต   
 5.5 การเตรียมการ 

 1) จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2) จัดก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 

 6.6 กระบวนการประเมินผล 
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 1) ประเมินผลจากโครงร่างในการท าโครงงาน 
 2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
 3) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
 4)  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
 5) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ ารายวิชา 
 
7. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

7.1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 

3. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียน
แบบ e-learning 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
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7.2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

7.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ        
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น

และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี

ตัวอย่าง 
6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
8) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ

เข้าร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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7.2.2 ความรู้   

 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน

การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้  
2)  ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
3)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4)  มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 

5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้ 
6) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต  

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

7.2.3 ทักษะทางปัญญา 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด

และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอ่ืน ๆ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
สามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
5) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม  

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 
อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ 
ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
6) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

7.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

5)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
6) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  

ในรายวิชาต่าง ๆ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

7.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

2)  สามารถใช้ภาษาท้ังการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3)  สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4)  มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
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5)  ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

 

7.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
 

ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้ 
7.3.1   คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ          
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น

และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  

 7.3.2 ความรู้   
1) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการ

วางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้  
2) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์

ที่เก่ียวข้อง  
3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ 

5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้ 
6) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต  

7.3.3  ทักษะทางปัญญา 
1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด

และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอ่ืน ๆ  

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
สามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม  

3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ
การท างานให้เกิดประสิทธิผล 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
6) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม  

7.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  
5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
6) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

7.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
2) สามารถใช้ภาษาท้ังการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
5) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อ

การสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               

   1) กลุ่มวิชาภาษา                               

936-001 ทักษะการสื่อสาร      
       

                  

936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ      
       

                  

936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ      
       

                  

936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ      
       

                  

936-005 ภาษาอังกฤษในท างาน      
       

                  



Page 156 
 

 

รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                             

925-001 ทักษะชีวิต                   
       

                  

935-003 เอเชียศึกษา      
       

                  

925-004 สุขภาวะกายและจิต      
       

                  

929-197 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      
       

                  

       -  รายวิชาพละศึกษา                                

935-112 ทักษะการว่ายน้ า                        
       

                  

935-113 ลีลาศ                                          
       

                  

935-117 แบดมินตัน        
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

935-214 เทเบิลเทนนิส      
       

                  

935-215 วอลเล่ย์บอล      
       

                  

935-216 ฟุตบอล          
       

                  

935-217 บาสเก็ตบอล           
       

                  

935-311  โยคะ      
       

                  

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             
                  

934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   
  

     
  

                 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                               
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

   1) กลุ่มวิชาแกน                               

926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ                               

926-151 หลักการตลาด                               

929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                               

929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                               

929-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                               

929-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                               

929-208 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1                               

929-209 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                               
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

929-301 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง                               

929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันสูง                               

929-308 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2                               

929-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น                               

929-401 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1 

                              

929-402 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 

                              

929-450 เศรษฐกิจไทย                               

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                               
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษี
อากร 

                              

926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                 

929-207 การจัดการทางการเงิน
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

                              

929-324 การวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ 

                              

929-421 การพยากรณ์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

                              

929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและฝึกงาน 
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

931-104 บัญชีการเงิน                               

3) วิชาชีพเลือก                               

(1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                             

929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 

                              

929-423 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

                              

929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ 

                              

   (2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ                               
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

929-430 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                               

929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการ
เป็นผู้ประกอบการ 

                              

929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ 

                              

929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

                              

   (3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน                               

929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                               

929-443 การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

929-444  การจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินและตราสารอนุพันธ์ 

                              

929-493 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
การเงิน 

                              

                               

  (4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร                               

926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม                               

929-452 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร                               

929-453 การตลาดสินค้าเกษตรและ
นโยบาย 
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและ
การเกษตร 

                              

929-494 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 

                              

   (5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ                               

929-414 ทฤษฎีเกมส์                               

929-415 เศรษฐมิติประยุกต์                               

929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ 

                              

ง.  ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา                               
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รายการ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1)  แผนฝึกงาน                               

929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

                              

2)  แผนสหกิจศึกษา                               

929-462 สหกิจศึกษา                                
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
1 จ านวน

หลักสตูร 
(7) 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2  -ระดับปรญิญาตร ี 1  
3  -ระดับ ป.บัณฑิต   
4  -ระดับปรญิญาโท   
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6  -ระดับปรญิญาเอก   
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด   
8 จ านวน

หลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 
(6) 

จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   
9  -ระดับปรญิญาตร ี   
10  -ระดับ ป.บัณฑิต   
11  -ระดับปรญิญาโท   
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
13  -ระดับปรญิญาเอก   
14 จ านวน

นักศึกษา 
(6) 

จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 389  
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 389  
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท   
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก    
20 จ านวน

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

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ   
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
  

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

  

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

  

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์   
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

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

  

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

  

28 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
 

  

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
31   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 
  

32 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

36 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

  

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 
(12) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5  
41  -ระดับปรญิญาตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปรญิญาโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปรญิญาเอก 5  
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2  
47  -ระดับปรญิญาตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปรญิญาโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปรญิญาเอก 2  
52 ผลงาน

ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 7  
53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
5  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  

55  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร   
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  



 
 

Page 168 
 

ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต ่

  

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

2  

59  -ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
  

61  -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
  

64  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

  

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

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

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  

72 การมี
งานท า
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  98  
73 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
83  

74 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

27  

75 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ   
76 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
77  -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
  

78 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2  
79 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท   
80 -จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร   
81 -เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

82 -ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.24  

83 ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษ
าระดับ
ปริญญา
โท (16) 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

84  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีม่กีารตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
85  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ 
  

86  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อก
ประกาศ 

  

87  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร   
88  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

90 -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

91  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร   
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   
97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
98  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็

วงรอบประเมิน) 
  

99 ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษ
าระดับ
ปริญญา
เอก (15) 

จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

100  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 

  

101  -จ านวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

  

102  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร   
103  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2 
  

104  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

105  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

106  -ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร   
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
110   -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   
112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
113  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น

วงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษา 
เต็มเวลา
เทียบเท่า  
(7) 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  184.08  
115  -ระดับอนุปรญิญา   
116  -ระดับปรญิญาตร ี 184.08  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปรญิญาโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปรญิญาเอก   
121 จ านวน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย 
(24) 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

125 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

129 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
133 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
137 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ   
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
141 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั   
146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 คณะ 
147   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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ล าดับ
ที ่

ชุด
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 คณะ 
169   -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
  

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
178 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน   
183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
186 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
190 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
  

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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 คณะ 
204   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
206 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
  

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
210 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   
211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
214 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

 


