รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
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(1)

คานา
ตามที่มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธ านี กาหนดให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2561 โดยให้มีการประเมินระดับหลักสูตรภายใต้กรอบ ASEAN University Quality Assurance AUNQA
หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ เล็งเห็น ถึงความสาคัญของระบบประกันคุณภาพ และมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒ นา
หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง
AUN-QA Self-Assessment Report เพื่อรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562

(2)

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

หน้า
(2)
(3)
2
4
16
26
135
137

(3)

บทที่ 1
ส่วนนำ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสาคัญของระบบประกันคุณภาพ จึงได้มีการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม
2561 - 31 กรกฎาคม 2562) และได้จัดทารายงานประเมินตนเองและผลการดาเนินงาน ภายใต้กรอบการ
ประกันคุณภาพของมาตรฐานการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ กรอบ ASEAN University Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2560 ดังตารางในต่อไปนี้
ตำรำง ก. สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพ
ของมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑ์กำรประเมิน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน 1,2,3, 4, 11 จานวน 5 ข้อ
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ...............................................

ผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์
- ตำมเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตำมเกณฑ์ ()





ไม่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ตำรำง ข. สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ 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
บทนำ
1.1 ประวัติโดยย่อของคณะ ภำควิชำ หลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและในภาคใต้ ในปัจจุบัน ที่ได้เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของโลก เช่น การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจโลกใหม่หลังกระแสโลกาภิวัตน์
ภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโดยเฉพาะสังคมของผู้สูงอายุ และ
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น โดยหลักสูตรที่เริ่มใช้ คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2548
การจัดการเรียนการสอนภายใต้ หลักสูตรนี้ จะส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน การทาธุรกิจที่ยั่งยืนและภายใต้ฐานความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อสามารถนา
ความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และมีศักยภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หลักสูตรยังสามารถช่วยสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีค วามรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กันไป ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์หรือ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น
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
อนุมัติจากสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 และ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 372(2/2559) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
ประธานคณะกรรมการหลักสูตรทาหน้าที่ในการบริหารงานหลักสูตรและเป็นผู้กากับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร
แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 นั้น ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนโดย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2554 อยู่บางส่วน สาหรับนักศึกษาทียังไม่สาเร็จการศึกษา นั่นก็คือ
นักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ ส่วนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 นั้น ใช้
สาหรับนักศึกษาที่รับเข้ามาในปีการศึกษา 2560

Page 4

1.2 ปรัชญำ วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
1.2.1 ปรัชญำของหลักสูตร
ผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ
มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นา หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
1.2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.. มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ที่มีความ สามารถในการวิเคราะห์
และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้
2. มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้
3. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถเป็นผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม
5. มีความสามารถในการนาวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
6. มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
8. มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
1.2.3 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
1. มีคณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 100 %
2. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. มีการพัฒนานักศึกษาโดยมีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาสอบใบอนุญาต
(Single License)
4. การทาการสอนแบบ active learning ในชั้นเรียน
5. นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัย เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6. หลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน
1.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
1.3.1 โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1.1 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
หมวดวิชำเลือกเสรี
รวม

จานวนวิชา

จานวนหน่วยกิต

ฝึกงาน

สหกิจศึกษา

ฝึกงาน

สหกิจศึกษา

12
5
5

12
5
5

32
15
11

32
15
11

2

2

6

6

30
15
14

29
15
13
7
6
1
2
43

85
45
40
19
21
3
6
126

82
45
37
19
18
6
6
126

7
7
1
2
44

และในเดือน มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจึงมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยังคงมีจานวนหน่วยกิตเท่าเดิม ดังนี้
วิชำบังคับ
จำนวน 28 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาด้านศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จานวน 4 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาด้านความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
จานวน 5 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
จานวน 1 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
จานวน 4 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จานวน 4 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จานวน 8 หน่วยกิต
7. กลุ่มวิชาด้านสุนทรียศาสตร์และกีฬา
จานวน 2 หน่วยกิต
วิชำเลือก
จำนวน 4 หน่วยกิต
1.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
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ตำรำงที่ 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน
1. 3 9301 00435 919
2.

1 6004 00101 03 6

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

3.

3 9098 00751 53 6

อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
นางสาวอารีรตั น์ ทศดี
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
นางณัฐยา ยวงใย
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

สำขำวิชำ

ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์เกษตร

Ph.D.

Agricultural
Economics

Ph.D.

Economics

ตำรำงที่ 1.3 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลำดับ
เลขประจำตัว
ที่
ประชำชน
1 3 1499 00146 46 1

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2
3

5 9399 90000 84 3
3 9301 00435 919

4

1 6004 00101 036

อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

5.

3 9098 00751 536

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ

สำขำวิชำ

นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง

Ph.D.

Agricultural
Economics

นายภาสกร ธรรมโชติ
นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
นางสาวอารีรตั น์ ทศดี
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
นางณัฐยา ยวงใย
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)

Ph.D.
ปร.ด.

Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร

Ph.D.

Agricultural
Economics
Economics

Ph.D.
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1.3.3 นักศึกษำ
140
118

120
105

100
80
60

60
51

40
20
4

0
จำนวนนักศึกษำ

1

2

3

4

5

51

60

105

118

4

แผนภำพที่ 1 จานวนนักศึกษาปัจจุบันจาแนกตามชั้นปี
1.4 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร

แผนภำพที่ 2 โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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1.5 นโยบำยกำรประกันคุณภำพของคณะ/ภำควิชำ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ดาเนินงานภายใต้ระบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กาหนดแนวทางและนโยบาย โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงคณะฯ เป็นผู้ดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
1.6 บุคลำกรสนับสนุน
ทางคณะได้จัดสรรภาระงานให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ดังแสดงในตารางที่ 1.4 ดังนี้
ตำรำงที่ 1.4 คุณวุฒิ และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ชื่อ - สกุล
1. นางปราณี

สุวรรณนิตย์

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
อุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลขานุการทีมบริหาร
2. คณะกรรมการประจาคณะ
3. ประสานนโยบายและแผน
4. ประชุมทีมบริหารและบุคลากร
5. ประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. นางสาวจารุวรรณ

จันทวงศ์

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

1. ประสานบริหารงานบุคคล
2. กลยุทธ์คณะ
3. ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
4. ประสานงานประชาสัมพันธ์
5. ประสานงานบริการวิชาการ
6. ประชุมสาขาวิชาการจัดการ
7. ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ประจาปี

3. นางสาวนวรัตน

เต่งศิริธรรม

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

1. พัฒนาหลักสูตร
2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ
3. เลขาสาขาวิชา รปศ
4. พัฒนาอาจารย์
5. ประสานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน
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ชื่อ - สกุล

4. นายเอกชัย

แทนสุวรรณ

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การเรียนการสอน
2. รับนักศึกษาใหม่

5. นางสาววัลลภา

ภู่วานิชย์

ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศนียบัตร
บริหาร
วิชาชีพชั้นสูง 1. งานสารบรรณ
2. ม.อ.วิชาการประจาปี
3. ประสานงานจัดการทรัพย์สิน
4. ประสานศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
5. พัสดุเอกชน/ไปรษณีย์
6. ขอใช้ห้องประชุม
7. พัสดุคงคลัง

6. นายบริชัย

รักษาชุม

นักวิชาการ
ศึกษา

ปริญญาตรี

1. บัณฑิตศึกษา
2. ประสานงานพัฒนานักศึกษา (ทั่วไป/เตรียม
ความพร้อม
/รับปริญญา)
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. ประชุมสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ
5. จัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์วิจัย
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1.7 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตำรำงที่ 1.5 สิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชื่ออาคาร
อาคารเรียน
1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
2) อาคารศูนย์บริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม
อาคาร
3) โรงอาหาร

ลักษณะรูปทรง
อาคาร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้น
ทรงปั้นหยา
ทรงโค้งตัวยู

เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก
2 ชั้น ทรงกลม ชั้นล่างเปิด
โล่ง
4) อาคารเรียนและสานักงานวิทยา ขนาด 2 ชั้น รูปแบบขยาย
เขตสุราษฎร์ธานี และหอประชุม หน้าจั่วทางเข้าหอประชุม
พร้อมครุภณ
ั ฑ์ 2 หลัง
แบบฝังฝ้าเพด้าน
5) โรงสูบน้า 2 หลัง
ทรงสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว
6) ถังน้าใต้ดินทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
7) ถังเก็บน้า ค.ส.ล.
วงกลม

พื้นที่รวม (ตรม.)

การใช้ประโยชน์

18,197 เพื่อเป็นอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบตั ิการ
29,497 เพื่อการเรียนการสอน
226.28 โรงอาหาร
5,508 สานักงาน ห้องประชุม
และหอประชุม
20 โรงสูบน้า
300 ลบ.ม. ถังเก็บน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง11.60 เพื่อกับเก็บน้าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต
56.18 เพื่อกับเก็บน้าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต
5 เพื่อกับเก็บน้าและใช้จ่าย
ภายในวิทยาเขต

8) แทงค์เก็บน้า ค.ส.ล.

ทรงสี่เหลี่ยม หลังคาจั่ว

9) โรงสูบน้า 1 หลัง อาคารที่พัก
อาศัย

วงกลม

10) อาคารหอพักนักศึกษา

อาคาร 4 ชั้น จานวน 4
หลัง มีห้องพักรวม 400 ยู
นิต ไม่มลี ิฟท์

12,795 หอพักนักศึกษา (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.)

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

15,744
704
676
675

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

3,550
3,550
5,060

11) อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และ
บุคลากร
- อาคาร 1 (โรงแรม)
- อาคาร 2 (บริการ-โรงแรม)
- อาคาร 3 (อาคารที่พักอาศัย)
- อาคาร 4 (อาคารที่พักอาศัย)
12) หอพักนักศึกษา
- หอพักนักวิจัย
- หอพักนักศึกษาชาย
- หอพักนักศึกษาหญิง
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สถานที่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย
- ห้องบรรยาย จานวน 40 ที่นั่ง จานวน 7 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 60 ที่นั่ง จานวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 80 ที่นั่ง จานวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 100 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 120 ที่นั่ง จานวน 8 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 150 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 160 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 200 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 220 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 325 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยาย จานวน 350 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง

1.8 วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ตำรำงที่ 1.6 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับภูมิภาคเอเชีย ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ
และทานุบารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
พันธกิจ
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รไู้ ด้มโี อกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
พันธกิจ 2 (MU2) : สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ
เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบตั ิสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บณ
ั ฑิต
ที่มำ : http://www.psu.ac.th/th/vision
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1.9 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
ตำรำงที่ 1.7 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
จุดเด่น
จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีการดาเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทาหน้าที่ เป็นผู้บริหารงาน
ทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียน
การสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการ
สร้างสรรค์งานวิจยั บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ในระดับภาคใต้
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว
และนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้

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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ตำรำงที่ 1.8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

แบ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทาง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
(Subject- specific ELOs

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้



2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และ
ธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้



3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรม
สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้



4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม



ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic
specific ELOs)

5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต



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 อ บ 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 การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม



ตำรำงที่ 1.9 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ.
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คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การ-สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้



2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้





3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้





4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม







ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)


5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต
6.มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและสั ง คมตามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์ข้อ
ที่
1
2
3
4
5

เกณฑ์การประเมิน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
7
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน 1, 2, 3, 4, 11 จานวน 5 ข้อ
ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ( )
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ( )





ไม่มีการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ตารางที่ 2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
ตรง
สัมพันธ์


1

3 1499 00146 46 1

ผู้ช่วย
นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Agricultural
Economics

2

5 9399 90000 84 3

อาจารย์

นายภาสกร ธรรมโชติ

Ph.D.

Economics



3

3 9301 00435 919

ผู้ช่วย
นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ศาสตราจารย์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)

ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์เกษตร
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
ตรง
ตรง


4

1 6004 00101 03 6

อาจารย์

นางสาวอารีรัตน์ ทศดี
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)

Ph.D.

Agricultural
Economics

5.

3 9098 00751 53 6

อาจารย์

Ph.D.

Economics



6

3 9299 00244 81 4

อาจารย์

นางณัฐยา ยวงใย
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)
นายอภิวัฒน์ อายุสุข

Ph.D.

Economics
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ. ขึ้น
ไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
2. เป็ น อาจารย์ ป ระจ าที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
สอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3. เป็นอาจารย์ ประจาที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................................
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................................
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ใน
สาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2. มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ................................................................................................
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 2.3 อาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Ph.D.

อาจารย์

นายภาสกร ธรรมโชติ

Ph.D.

Economics



3 9301 00435 919

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร)

ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์เกษตร



4.

1 6004 00101 03 6

อาจารย์

นางสาวอารีรตั น์ ทศดี
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร)

Ph.D.

Agricultural Economics



5.

3 9098 00751 53 6

อาจารย์

นางณัฐยา ยวงใย
(อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร)

Ph.D.
ศ.ม.
วท.บ.

Economics
เศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์



1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3 1499 00146 46 1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2.

5 9399 90000 84 3

3.

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา
Agricultural Economics

6

3 9299 00244 81 4

อาจารย์

นายอภิวัฒน์ อายุสุข

Ph.D.

Economics

7

3 9099 00320 83 9

อาจารย์

นายก่อพงศ์ เกตุแก้ว

ศศ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานชาติ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน


ปี พ.ศ.
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คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน


ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

8

3 9206 00194 04 4

อาจารย์

นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์

บธ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
บริหารธุรกิจ

9

3 8403 00212 035

อาจารย์

รพี พงษ์พานิช

Ph. D.



10

1 8099 00013 28 1

อาจารย์

ศศ.ม.

11

1 8099 00127 25 1

อาจารย์

12
13

1 9305 00100 17 9
1 9599 00012 19 4

อาจาย์
อาจารย์

3 8009 00423 68 1

อาจารย์

Ph.D.

ภาษาไทย
Leadership and
Management
Accounting and Finance




14

นางสาวณปภัช
ทองวิจิตร
นางสาวนงค์รัตน์
แสนสมพร
นางสาวนพวรรณ เมืองแก้ว
นางสาวปิยาภรณ์
ปิยะวาณิชเสถียร
นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง

Agricultural Economics
and Management
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
บริหารธุรกิจ

15
16

1 8013 00005 29 8
3 9098 00316 13 9

อาจารย์
อาจารย์

รป.ม.
Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร์
Marketing




17

3 9303 00526 65 9

อาจารย์

นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์
นางสาวสิริภัทร์
โชติชว่ ง
นายสุรนิ ทร์ ชุมแก้ว

วท.ม.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ



นางสาวจินตนีย์ จิน
ตรานันต์
นางสาววิภาวี วรรณพงษ์

Ph.D.

เศรษฐศาสตร์



MBA

Business Administration



18

อาจารย์

19

ผู้อานวยการ
สานักงาน
ส่งเสริมการค้า

ชื่อ – สกุล

บธ.ม.
อ.ม.
M.ED

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

ระหว่าง
ประเทศ
จ.สุราษฎร์ธานี
20

1 8499 00086 05 9

อาจารย์

นายณัฐวุฒิ ทองกูล

MPA
B.Bus (Accy)

Professional Accounting
Accountancy
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เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ...2548.....
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ....2554....
ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 11
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
เกณฑ์ข้อ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 2.4 ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 เป็นไป
ตามเกณฑ์
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
เอกสารประกอบ
 ไม่
Performance Indicators)
เป็นไปตาม
เกณฑ์

1 อาจารย์ประจาหลั กสูตรอย่างน้ อยร้อย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
วาระการประชุม
ละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ การประชุมในแค่ละครั้ง
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ. 2
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

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

4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

5 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

 เป็นไป
ตามเกณฑ์
เอกสารประกอบ
 ไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์

หลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่ คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
พัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ
คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
เพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพเพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนา
แนวปฏิบัติชั้นนา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course
and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes
which should be aligned to the programme expected learning outcomes.
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to
the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills,
etc.
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.
ผลการประเมินตนเอง
รายงานผล
การประเมิน
2560
คะแนน
3

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
4

3

4

3

4

3

4

เกณฑ์
1.1 The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
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 - ตารางที่ A1.1 และ A1.2
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กระทั่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2559 ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการปรับปรุง -มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
หลักสูตรตามรอบ 5 ปีที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กาหนดไว้ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหลักสูต ร
ดังกล่าวโดยตรง ยังได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีพล -มคอ.2: แผนที่กระจายความ
วัตรสูงและระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจ ภูมิภาค และเศรษฐกิจ รับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้
ท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 จากหลักสูตรสู่
– 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 รายวิชา
(พ.ศ.2551-2565) จึงได้นามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถูก
สะท้อนออกมาในรูปของปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังแสดงในตาราง - มคอ. 2:ภาคผนวก ซ
ที่ A1.1 และ A1.2 อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จึงได้นาข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนส่วน
-สรุปผลการดาเนินงานตาม
เสียจากภาคส่วนต่างๆได้แก่คณาจารย์ ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน ดังแสดงในตารางที่ A1.3 มาร่วมพิจารณาในการ เกณฑ์ AUN QA (Site Visit)
ปรับปรุงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
-ตารางที่ A1.3
โดยทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ซ เล่ม มคอ. 2) เพื่อร่วมกันในการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(Expected Learning -ตารางที่ A1.4
Outcomes: ELOs) ของหลักสูตร ตลอดจนการกาหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทาหลักสูตรฉบับปรับปรุงในท้ายที่สุด
-ตารางที่ A1.5
สาหรับกระบวนการกาหนด ELOs ของหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการดาเนินการตามขั้นตอน
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ดังต่อไปนี้
1) ประชุมอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อวางแผนในการจัดทา 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 ตลอดจนพั นธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็น
แกนกลาง
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า
และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน (ดังแสดงในตารางที่ A1.3)
2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และและเอกชน (ภาคผนวก ซ
เล่ม มคอ. 2)
3) คณะกรรมการปรั บปรุงหลักสูตร ร่ วมประชุมเพื่อจัดทาร่า ง ELOs ของหลักสูตร ทั้งในส่วนของ ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subjectspecific ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยได้คานึงถึงสิ่งสาคัญดังต่อไปนี้ 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)
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังในทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
- ข้อมูลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- ข้อมูลสภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
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4) นาร่าง ELOs ของหลักสูตร เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้การรับรอง
5) นาร่าง ELOs ของหลักสูตร ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญเพื่อพิจารณาร่าง ELOs และให้ข้อมูลย้อนกลับ
6) ปรับปรุงร่าง ELOs ของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนอกเหนือจากกระบวนที่กล่าวข้างต้น ทางหลักสูตรยังได้นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ใน
วันที่ 11 กันยายน 2561 มาเป็นในการแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการกาหนด ELOs ของหลักสูตรด้วยเช่นกัน
จากที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตรที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการกากับทิศทางของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิต จึงมี
ดังต่อไปนี้
1) สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
2) สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจใน
การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถค านวณและอธิ บ ายผลข้อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อทางคณิต ศาสตร์ เศรษฐมิ ติ แ ละโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ได้
4) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุ รกิจ
ได้อย่างเหมาะสม
5) มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต
6) มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7) มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ ELOs ของหลักสูตรที่ถูกกาหนดขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังแสดงในตารางที่ A1.4 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ A1.5
นอกจากนี้ในระหว่างปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจของหลักสูตร และศิษย์เก่าในหลากหลายอาชีพ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
จะนาข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปทบทวน ผลการเรียนที่คาดหวัง ของหลักสูตรเพื่อให้ได้สะท้อนอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มากขึ้น ในการ
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ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปอีกด้วย

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes
หลักสูตรฯ มีการจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงาน โดยหลังจากมีการกาหนด ELOs แล้วได้มีการกาหนดความรับผิดชอบไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ เพื่อดาเนินการกาหนดความสอดคล้อง ELOs ในทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางซึ่งได้มีการแจ้ง หรือประชาสัมพันธ์
ไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ฯ ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีการติดตามสอบถามความ
เหมาะสมของELO ผ่านแบบสอบถาม ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามไปยังกลุ่มต่าง ๆ และหากได้รับผลการ
ประเมินดังกล่าว หลักสูตร ฯ จะนามาปรับปรุงแก้ไขโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ ตามที่ปรากฏในแผนภาพที่ A1.1

- แผนภาพที่ A1.1
- ตารางที่ A1.6
- มคอ. 2: โครงสร้างหลักสูตร
-ตารางที่ A1.7

จากกระบวนการกาหนด ELOs ที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตรมีความครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific
ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยเป็น Subject-specific ELOs 4 ข้อ และ Generic ELOs 3 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ A1.6
สาหรับผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) เป็นทักษะที่เป็นสากลของสาขาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนอยู่ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ใน
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สังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทักษะทางสังคม และยังเป็นการเตรียมพร้อมความรู้เบื้องต้นด้านๆ ทั้งสังคมศาสตร์ วิทยา ศาสตร์
เทคโนโลยี สาหรับใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ และการค้นหาความรู้ที่กว้างขวางออกไป
ส่วนหมวดวิชาเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้เฉพาะทางในสาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาแกน
วิชาชีพ เนื้อหารายวิชาทั้งหมดครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ทางด้านความรู้ในศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และความสามารถ
ทางการคานวณ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการนาความรู้ไปใช้ในการทางานจริง ฝึกจากประสบการจริง ทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้
การฝึกทักษะการทางาน ความรับผิดชอบ การบริหารเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตับกับสภาพแวดล้อมการทางาน และการฝึกความ
อดทน นอกเหนือจากนี้ยังมีหมวดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรีจานวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลิกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่สนใจทั้งเพื่อต่อยอดความรู้ หรือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ เปิดการเรียนรู้ใหม่อย่างเสรี
ELOs ทั้งหมดของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น Subject-specific ELOs หรือ Generic ELOs จะถูกกระจายความรับผิดชอบไปยังรายวิชาต่าง
ๆ ของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาทั้งหมด 42 รายวิชา มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 126 หน่ วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาได้แก่ (1) หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (2) หมวดวิชาเฉพาะ และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ข้อมีความสมดุลกันระหว่างความรู้ทั่วไป (generic) และทักษะเฉพาะทาง (subject specific) ในแง่ของการ
สร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาในด้านของ ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ(Attitude) และ ทักษะ (Skill) ดังแสดงในตารางที่ A1.7
และหากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาในหมวดต่างๆ กับ ELOs ของหลักสูตร ทั้ง 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ A1.8 ก็จะ
พบว่ารายวิชาต่างๆในหลักสูตรครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งทั้งผลการเรียนรู้
เฉพาะทาง และผลการเรียนรู้ทั่วไป

รายการหลักฐาน

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
จากทีกล่าวข้างต้น การกาหนด ELOs ของหลักสูตรนั้นมีการสารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -มคอ.2: ปรัชญา ความสาคัญ
จากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล และวัตถุประสงค์
ประกอบในการกาหนด ELOs ของหลักสูตร โดยในกระบวนการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เริ่มต้นด้วย
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ผลการดาเนินงาน
การจาแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ ม คือ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน
หลังจากนั้นได้กาหนดช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังแสดงในตาราที่ A1.9 และเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเรียบแล้ว จึงนาข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อกาหนด ELOs ของหลักสูตร เพื่อให้เป็น ELOs ที่สะท้อน ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ A1.10
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจต่อ ELOs ของหลักสูตรอย่างถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความเข้าใจของผู้ ประกอบการที่มีต่อ ELOs ของหลักสู ตรจากการสั มภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาของหลักสูตร ซึ่งผลการสารวจข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดี
สาหรับในส่วนของศิษย์เก่านั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจก็ได้มีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในหลากหลายอาชีพถึงความเข้าใจต่อ ELOs ของ
หลักสูตร ซึ่งก็พบว่ากลุ่มศิษย์เก่ามีความเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดีเช่น แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของศิษย์ปัจจุบันนั้น จากการรวบรวม
แบบสอบถามนั้น พบว่ามีระดับความเข้าใจต่อ ELOs ของหลักสูตรในระดับมาก (ตารางที่ A1.11)

รายการหลักฐาน
-มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
- ตารางที่ A1.9
-ตารางที่ A1.10
-ตารางที่ A1.11
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ตารางที่ A1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็น
มหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกาลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม
(Progressivism) คือการพัฒนาผูเ้ รียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดตี ามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบตั ิทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียง
ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดาเนินไปตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นนาสู่การจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัย
เชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรูท้ ี่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักใน
การพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570
พันธกิจ




พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม
และเครือข่ายสากล
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มสี มรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ
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ตารางที่ A1.2 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
จุดเด่น
จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีการดาเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทาหน้าที่
เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจ
หลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ในระดับภาคใต้
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้

ตาราง A1.3 รายงานผลการสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทา ELOs ของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
กลุ่ม Stakeholders
นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการสารวจความต้องการ
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

ผู้ใช้บัณฑิต

ผลการสารวจความต้องการ
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.
Knowledge
1. บัญชี
2. การบริหารคน
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กลุ่ม Stakeholders

ศิษย์เก่า

ผลการสารวจความต้องการ
3. ความรู้เรื่องการลงทุน
4. โลจิสติก
5. Letter of Credit
6. การจัดการสินค้าคงคลัง
7. ระบบการนาเข้าส่งออก
8. ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์
(กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน)
Attitude
9. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
10. ความอดทน
11. ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
12. การคิดบวก
13. ความอดทนในการทางาน
14. ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
15. กระตือรือร้น
Skill
16. สามารถนาความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงาน ได้เพียงพอตรงตามตาแหน่งงาน
17. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
18. ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ ีอยู่ใน
ปัจจุบัน (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์)
19. ความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฟัง
พูด อ่าน เขียน)
20. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
21. การทางานเป็นทีม
22. การเจรจาต่อรอง
Knowledge
1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
2. ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและสามารถนาไปใช้ใน
การดารงชีวิตได้
Attitude
4. ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกั การละเทศะ
6. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
7. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งนั่นในการทางาน
8. ตระหนักในหน้าทีร่ ับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
Skill
9. สามารถนากระบวนการและเทคนิคการวิจัย ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานได้
10. สามารถนาความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์
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กลุ่ม Stakeholders

ศิษย์ปัจจุบนั

ผลการสารวจความต้องการ
ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงาน ได้เพียงพอตรงตามตาแหน่งงาน
11. เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
12. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
13. มีทักษะการปฏิบตั ิงาน / การใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
14. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป
15. สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผูต้ ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
16. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง
พูด อ่าน เขียน
17. สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
18. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านผู้สอน
1. ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
2. ผู้สอนเป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ผู้สอนเป็นผู้มีความสามารถในการสอน ถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา
4. รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. จานวนหน่วยกิตวิชาเลือกมีความเหมาะสม
6. วัตถุระสงค์ของหลักสูตรในสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่มีความเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอน
7. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
8. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี
9. มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
10. การวัดและการประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม
11. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอ้างอิงการพัฒนาของผูเ้ รียน
12. มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบ
13. ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย
14. มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของคาตอบเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้
ระดับการพัฒนาตนเอง
13. ความคิดริเริม่ /สร้างสรรค์
14. ความสามารถในการทาวิจยั เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างเหมาะสม
15. ภาวะความเป็นผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตนเองและสังคม
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ตารางที่ A1.4 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

ปรัชญาการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้











2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้











3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติ
และโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้











4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม











ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต











6. มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและสั ง คมตามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์











7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม











ตารางที่ A1.5 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ.
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คุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ-สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้



2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้





3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้





4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม







ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)


5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต
6.มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและสั ง คมตามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ELOs ของหลักสูตร

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรฯ

กาหนดความสอดคล้ อง ELOs กับทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะทางหลักสูตร ฯ

ทบทวน / ปรับปรุง

สือ่ สารถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ข้ อมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ A1.1 ความสัมพันธ์ของการจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงาน
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ตารางที่ A1.6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จาแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ผลการเรียนรู้ทั่วไป
(Subject- specific ELOs (Generic specific ELOs)

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้



2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้



3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐ
มิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้



4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม



5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอด
ชีวิต



6. มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและสั ง คมตามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ตารางที่ A1.7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จาแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของนักศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
Generic
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้
3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้
4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต
6. มี คุ ณ ธ รรม จริ ย ธ รรม มี จิ ต ส านึ ก คว ามรั บผิ ด ช อบ ต่ อ หน้ า ที่ ต่ อตนเองแ ละสั ง คมต ามปณิ ธ า น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หมายเหตุ : K = Knowlege , A = Attitudes and S = Skills

Subject
Specific

K
S
S
S
K
A
A
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ตารางที่ A1.8 ความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

กลุ่มวิชา
ภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชา
แกน

กลุ่ม
วิชาชีพ

ฝึกงาน/สห
กิจศึกษา

1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้





2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้



















ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)

3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิ จและธุรกิ จ โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้



4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต













6. มี คุ ณ ธร ร มจ ริ ย ธร ร ม มี จิ ตส านึ ก ความรั บผิ ด ชอ บต่ อ หน้ าที่ ต่ อ ตนเ อ ง แ ละ สั ง คมตามปณิ ธา น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์













7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ตารางที่ A1.9 ช่องทางการรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณาจารย์ในหลักสูตร
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิตจากองค์กรต่างๆ

ช่องทางการรับข้อคิดเห็น
- การประชุมสาขา
- การสัมมนาสาขา
- กิจกรรมกินห่อลาครู
- ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2559
- แบบสารวจสภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า
- การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ผลการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่นานักศึกษาไปทัศนศึกษา/ดูงาน
- ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการหลักสูตร
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า
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ตารางที่ A1.10 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)

คณาจารย์ใน
หลักสูตร

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้บัณฑิตจาก
องค์กรต่างๆ























ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้
2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้



3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้



4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม





ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต
6. มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเองและสั ง คมตามปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ตารางที่ A1.11 สรุปผลการสารวจความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ ELOs ของหลักสูตร
ระดับความเข้าใจ
ศิษย์เก่า
มาก
ปานกลาง
น้อย

นักศึกษาปัจจุบัน
มาก
ปานกลาง น้อย







2. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้







3. สามารถคานวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้







4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนทาวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม







5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ได้ตลอดชีวิต







6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตอ่ ตนเองและสังคมตาม
ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์











ELOs
1. สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้

7. มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการนาเสนอ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

ผู้ประกอบการ
มาก
ปานกลาง



น้อย

ข้อเสนอแนะอื่น
ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเรื่อง บัญชี
และ การจัดการความมั่งคั่ง

ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะใน
เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะในเรื่องการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เป็นที่ต้องการอย่างมากใน
ตลาดแรงงาน
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AUN 2
Program Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and
course specifications for each program it offers, and give detailed information about
the program to help stakeholders make an informed choice about the program.
2. Program specification including course specifications describes the expected learning
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
การประเมิน
2560
คะแนน
4

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
4

4

4

4

4

4

4

เกณฑ์
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders [1,2]
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
จากที่กล่าวข้างต้น การเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี 2548 เป็นการเปิดรับนักศึกษาโดยใช้หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ - มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ
ธุรกิจ) จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2554 ซึ่งเป็นการปรับจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มาเป็นหลักสูตร พ.ศ. 2559
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) โดยมีแนวคิดหลักในการปรับปรุง คือ ต้องการให้เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตที่สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจและตลาดงานในประเทศใน ตลอดจนข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นกรรมการร่างหลักสูตร
จึงเห็ นว่าไม่ควรใช้เป็ นหลักสูตรบริหารธุรกิจเนื่องจากเป็นหลั กสูตรที่เปิดสอนกันมากในประเทศไทย ทาให้มีบัณฑิตล้นตลาด และพิจารณาว่ า
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ยังไม่มีเปิดในภาคใต้ในขณะนั้น จึงได้ปรับเป็นหลักสูตรเศร ษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เรียน (นักศึกษาเข้าเต็ม 120คน ทุกปี) และตลาดงานต้องการสูง (มีอัตราการได้งานทามากก ว่า 80%
ภายใน 6 เดือน)
ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจั ดการทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) จึงมีการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งในปี 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี2560 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลักสูตรปรับ ปรุงปี 2554 ที่เปิดรับ
นักศึกษาครั้งแรกในปี 2555 นั้น ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา 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 ตามลาดับ 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/ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่ อเนื่องตามกรอบเวลาที่
กาหนดโดย สกอ. เช่น ปี 2549 ปี 2554 และปี 2559
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
สาหรั บการกากับ และติดตามให้ หลั กสู ตรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีระบบและกลไกในการ
ดาเนินการ ดังแสดงในแผนภาพที่ A2.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ ตัวแทนจาก
ผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อ
รายวิชา ตลอดจนพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตร ว่ารายวิชาและหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร
นอกจากนี้ มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า หลักสูตร แผนการเรียน และแผนการสอนในรายวิชา ต้องมีการออกแบบให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงทุกภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมสาขาวิชาหรือแผนของเป้าหมาย
การดาเนินงาน ตามที่ปรากฏในตารางที่ A2.1 และที่สาคัญการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น ต้องคานึงถึง ELOs ตามที่ได้มีการกาหนด
ไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2) โดยรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาแสดงอยู่ใน มคอ. 3 ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
อย่างครบถ้วน เช่น หมวดข้อมูลทั่วไป หมวดวัตถุประสงค์ของรายวิชา หมวดการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในระดับรายวิชา โดย
แสดงข้อมูล วิธีการสอน และวิธีการประเมินในแต่ละผลการเรียนรู้ที่รายวิชากาหนด หมวดแผนการสอนและการประเมินผล หมวดทรัพยากร
ประกอบการเรียน และหมวดการประเมินและการปรับปรุงการดาเนินงานของรายวิชา และจะต้องมีการเสนอเพื่อให้หลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมทั้งในแง่ของความครบถ้วน และ ความทันสมัย และอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา ผ่านระบบ http://tqf-surat.psu.ac.th และมีการนา
มคอ. 5 มาใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 ในปีถัดไป เช่น วิชา macroeconomics และ วิชา microeconomics II เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ A2.2 อีก
ทั้งเพื่อควบคุมมาตรฐานเนื้อหาในแต่ละรายวิชาตลอดจนข้อสอบ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ เพื่อเป็นทวนสอบในทุกรายวิช า
และทุกภาคการศึกษา และเมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการนาผลการประเมินมา ปรับปรุงการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ การกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน โดยมี
การใช้สื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยแจกเอกสารในชั้นเรียน
หรือในบางรายวิชามีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ศูนย์สื่อการเรียนรู้
http://lms.psu.ac.th ในส่วนของคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ฯ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ได้มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ เรียน

รายการหลักฐาน
-

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
และเพื่อเป็นการกากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีทิศทางเดียวกัน คือ การบรรลุ ELOs ของหลักสูตร ในแต่ละ
ปีการศึกษาทางหลักสูตรได้ดาเนินรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ ใช้
บัณฑิตทุกรุ่น ทุกปี ตลอกจนการประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันที่ส ะท้อนออกมา อีกทั้งยังมีการดาเนินการตามมาตรฐาน มคอ. 3-7 ในการวาง
แผนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders
ข้อมูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ หลั กสู ตร และ รายวิช าต่างๆ จะถูกสื่ อ สารไปยังผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย โดยผ่ านช่องทางที่แตกต่างกั น โดยคานึงถึ ง
วัตถุประสงค์การนาไปใช้ และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ A2.3
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ องค์กร/สถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนต่างๆ ผ่านการประเมินผลการฝึกงานและสหกิจศึกษาเพื่อศึกษาติดตามผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษา ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมู ลระหว่างหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต และยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ บั ณฑิ ตมีทักษะที่ส ามารถตอบความต้ องการของตลาดแรงงานได้ต่อ ไป อีก ทั้งยังมี การประชาสั มพั นธ์ห ลั ก สู ตร โดยจัดส่ ง เอกสาร
รายละเอียดหลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมในภาคใต้โดยผ่านการทา Road show ของหลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในงานมอ.วิชาการ และ
ตลาดนัดหลักสูตร โดยได้มีการ
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการสอบถามนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ และนักศึกษาปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังไม่ ได้มี
ระบบติดตามการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง
และเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิสูงสุด ทางสาขาจึงได้
จัดทาการสารวจความพึงในพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อช่องทางการสื่อสารต่าง เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันใน
ลาดับต่อไป ซึ่งผลการสารวจพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความเห็นด้วยมากที่สุดคือ การสื่อสารโดยผ่านช่องทาง Social
Media รองลงมา คือ เว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย และ การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดยผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตามลาดับ(ตาราง A2.4) ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการสื่อสารนั้น พบว่า การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อ
ซักถาม เป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากที่ สุด รองลงมา คือ การมีทางการสื่อสารที่เหมาะ และมี ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง

รายการหลักฐาน

- มคอ.2
- มคอ.3
-เวปไซต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
- ตารางที่ A2.3
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รายการหลักฐาน

ตามลาดับ(ตาราง A2.5)
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรฯ

เนื ้อหารายวิชาในหลักสูตร ฯ

กาหนดอาจารย์ผ้ สู อน

ทบทวน / ปรับปรุง

จัดทา มคอ.3

จัดการเรี ยนการสอนตาม มคอ.

ควบคุมคุณภาพ

สรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา มคอ. 5

สรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา มคอ. 7

สือ่ สารถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

แผนภาพที่ A2.1 ระบบและกลไกการดาเนินงานเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
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ตารางที่ A2.1 เป้าหมายการดาเนินงาน
เป้าหมาย
1.รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร ฯ ได้รับ
การทบทวนให้ทันสมัย
2.ระดับความพึงพอใจของเนื้อหารายวิชาที่สอน

2559
80 % ของรายวิชาใน
หลักสูตร ฯ
80 %

ตัวชี้วัด / ปีการศึกษา
2560
2561
90% ของรายวิชาใน 100 % ของรายวิชา
หลักสูตร ฯ
ในหลักสูตร ฯ
80 %
90 %

ตารางที่ A2.2 ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
แผน
1.รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร ฯ ได้รับการ 80 %
ทบทวนให้ทันสมัย
2.ระดับความพึงพอใจของเนื้อหารายวิชาที่สอน
80 %

2559

ตัวชี้วัด / ปีการศึกษา
2560

2561

ผล
80 %

แผน
90 %

ผล
85 %

แผน
100 %

ผล
รอผล

80 %

80 %

80 %

90 %

รอผล
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ตารางที่ A2.3 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายการ
รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2)

ผู้รับข้อมูล (มีส่วนได้ส่วนเสีย)
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต


แผ่นพับหลักสูตร
คู่มือนักศึกษา
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)

















วิธีการสื่อสาร
- คณาจารย์ได้รับเล่มหลักสูตรจากงานบริการการศึกษา
- นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรทั้งฉบับย่อย และฉบับสมบรูณ์ได้จาก
เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลักสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาตาม
องค์กรต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่ม
เพื่อให้ศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป
- นักศึกษาจะได้รับแผ่นพับแนะนาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งภายในมีขอ้ มูลโครงสร้างหลักสูตรฉบับย่อ
- นักศึกษาจะได้รับคู่มือนักศึกษาในระหว่างโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลด
คู่มือนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาในหลักสูตรจะได้รับโครงร่างรายวิชาในคาบแรกของการเรียนการสอนจาก
อาจารย์ผู้สอน
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณ
ั ฑิตสามารถเข้ามา download มคอ.3 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านเวป
ไซด์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย มคอ.3 จะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ในแต่ละภาคการศึกษา
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลักสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาตาม
องค์กรต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่มทุกกลุม่
เพื่อให้ศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป
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ตารางที่ A2.4 ระดับความเห็นต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความคิดเห็น

1. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4.33

0.71

มากที่สุด

2. ผ่านช่องทางโซเซี่ยวเน็ตเวิร์ก (Facebook, Line) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4.47

0.72

มากที่สุด

3. ผ่านช่องทางการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ

4.09

0.78

มาก

4. ผ่านช่องทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4.14

0.78

มาก

5. การประชาสัมพันธ์โดยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4.17

0.73

มาก

6. การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดยผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

4.18

0.76

มาก

รายการ
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ตารางที่ A2.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว

3.85

0.86

มาก

2. ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง

4.12

0.87

มาก

3. มีช่องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลาย

4.03

0.78

มาก

4. ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม

4.14

0.78

มาก

5. ข้อมูลขาวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ

4.12

0.74

มาก

6. การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม

4.19

0.75

มาก

รายการ
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AUN 3
Programe Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the 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-todate.
ผลการประเมินตนเอง
รายงานผล
การประเมิน
2560
คะแนน
4

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
4

4

4

4

4

4

4

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

รายการ
หลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ได้กาหนดแนวทางในการจัดทา/ - มคอ.2 พ.ศ.
ปรับปรุงหลักสูตร โดยคานึงถึงความทันสมัยของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ 2554 และ
แผนยุ ทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. พ.ศ. 2559
- ตาราง A3.1
2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนมีความ
สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อนาไปสู่ ELOs ที่กาหนดไว้ โดยมี
โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้จานวนรายวิชาในหลักสูตรก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพื่อบรรลุ Generic ELOs และ รายวิชาที่เน้นใน
การสร้างทักษะเฉพาะทางหรือเพื่อบรรลุ Subject-specific ELOs โดยสัดส่วนของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไป ต่อ รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะเฉพาะทาง คือ
12:30 หรือ 1:2.5 และเมื่อพิจารณาจานวนหน่วยกิต ก็พบว่าสัดส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป
ต่อ รายวิชาเฉพาะ คือ 32:88 หรือ 1:2.75 (ตาราง A3.1) แต่อย่างไรก็ตามรายวิชาส่วนใหญ่ที่
เน้นเพื่อการบรรลุ Subject-specific ELOs นั้น ก็มีส่วนร่วมเพื่อการบรรลุ Generic ELOs
ด้วยเช่นกัน
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของแต่ ล ะรายวิ ช า (Course Expected Learning - มคอ.2 พ.ศ.
Outcomes: CLOs) ของหลักสูตร ดังปรากฏอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็นถึง 2554 และ
การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการทาให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร ทั้งที่เป็น Subject-specific พ.ศ. 2559
ELOs และ Generic ELOs โดยทุกรายวิชาจะแสดงภาพรวมของความรับผิดชอบที่มีต่อ ELOs - ตาราง A3.2
ทั้ง 7 ข้อของหลักสูตร ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ELOs จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (ตาราง A3.2)
โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก
โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในระดับพื้นฐานเพื่อรองรับชีวิต
การเรียนและชีวิตการทางานในอนาคตอย่างมีความสุข
สาหรับหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาแกน หรือ กลุ่มวิชาชีพ (วิชาชีพบังคับ
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ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

วิชาชีพเลือก) จะครอบคลุม Subject-specific ELOs เป็นหลัก รายวิชาในกลุ่มเหล่านี้จะ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีที่เพียงพอ และสามารถประยุกต์ความรู้และ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้ตามประเด็นที่สนใจ สาหรับในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาชีพนั้น
นอกจากจะประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังมีรายวิชาที่เนื้อหาในเชิงการ
เสริมสร้างทักษะให้กันนักศึกษา เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1
รายวิช าระเบี ยบวิธีวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ 2 รายวิชาการวิเคราะห์ โ ครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ และ รายวิช าการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็ นต้น ซึ่งรายวิช า
เหล่านั้นจะครอบคลุมทั้ง Subject-specific ELOs และ Generic ELOs เนื่องจากมีการจัดการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ และการทางานเป็นทีม โดย
ใช้ Project Based Learning และ Problem Based Learning จากสถานการณ์จริงใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจ
ส่วนในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงจึงมีความครอบคลุมทั้ง Subject-specific ELOs และ Generic ELOs และ
เพื่อให้การจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตร จึงได้แบ่งแผนการศึกษา ออกเป็น 2 แผน
อย่างชัดเจน คือ 1) แผนฝึกงานซึ่งจัดให้ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกงาน ตามความสนใจ และ 2)
แผนสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในฐานะสมาชิกในองค์กรต่างๆตาม
ข้อกาหนดของสหกิจศึกษา
3.3

The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ) ได้มีการออกแบบให้เอื้อต่อการ - มคอ.2 พ.ศ.
เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน ชัดเจน ตลอดจนมี 2554 และ
แผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงลาดับรายวิชาจาก พ.ศ. 2559
- ตาราง A3.3
รายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนทางเศรษฐศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่
รายวิชาชีพ ทั้งที่เป็นวิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก เช่น รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เป็น
วิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 และ รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
เป็นวิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง และทั้งสามวิชานี้จะเป็นวิชา
บังคับเรียนก่อนวิชาชีพเลือกในกลุ่มต่างๆ อีกทั้ งยังมีความเชื่อมโยงในแนวนอน คือ มีการบูร
ณาการเนื้ อหาระหว่างกัน ในแต่ล ะรายวิช า เช่น รายวิช าการวิเคราะห์ โ ครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ และ รายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็น
ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดเรียงลาดับของรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิช า
พื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการ จนกระทั่งรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งการเรียงลาดับของรายวิชาดังกล่าวนี้ จะทาให้เกิดลาดับการเรียนรู้ได้
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รายการ
หลักฐาน

ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy กล่าวคือ ลาดับขั้นของการเรียนรู้เริ่มต้นจาก Remember
 Understand  Apply  Analyse  Evaluate  Create ดังแสดงในตาราง
A3.3 และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัด หลักสูตรจึงได้มี
การแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกอย่างชัดเจน โดยแบ่งวิชาชีพเลือกในหลักสูตร ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
คื อ 1) กลุ่ ม เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ 2) กลุ่ ม เศรษฐศาสตร์ ก ารจั ด การ 3) กลุ่ ม
เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ 5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นวิชาชีพ
เลือกได้เช่นกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่างออกไปเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในตลาดแรงงงานที่มีความ
หลากหลาย
จากที่กล่าวข้างต้น นอกจากรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจะสามารถสร้างทั้งทักษะทั่วไป
และทักษะเฉพาะทางให้นักศึกษาได้ เนื้ อหาสาระของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก็ยังมีความ
ทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุด
การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ทุก รายวิ ช าจะต้ อ งมี ก ารจั ดท ารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และทาการปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ) ของรอบภาคการศึกษาถัดไป
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ตาราง A3.1 จานวนรายวิชา และหน่วยกิต ของหลักสูตเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จานวนจาแนกตามหมวดวิชา
จานวนวิชา

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต

ฝึกงาน

สหกิจศึกษา

ฝึกงาน

สหกิจศึกษา

12
5
5
2
30
15
14

12
5
5
2
29
15
13
7
6
1
2
43

32
15
11
6
88
45
40
19
21
3
6
126

32
15
11
6
88
45
37
19
18
6
6
126

7
7
1
2
44

ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

รายวิชา

ELOs
1

2

3

4

5

6

7

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

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 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน







2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
6

925-001 ทักษะชีวิต







7

925-003 เอเชียศึกษา







8

925-004 สุขภาวะกายและจิต







9

927-197 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1







10

935-xxx พลศึกษา







3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

รายวิชา

ELOs
1

2

3

4

5

6

7

11

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม







12

934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ







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 าหรับนักเศรษฐศาสตร์
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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

รายวิชา

ELOs
1

2

3

4

5

6

7

9

929-301 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขัน้ สูง













10

929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขัน้ สูง













11

929-308 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2













12

929-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น













13

929-401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1















14

929-402 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2















15

929-450 เศรษฐกิจไทย





































2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
1

926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

2

926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์



3

929-207 การจัดการทางการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์



4

929-324 การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

รายวิชา

5

929-421 การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

6

929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน

7

931-104 บัญชีการเงิน

ELOs
1

2

3

4

5

6

7









































3) วิชาชีพเลือก
(1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1

929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ





2

929-423 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ





3

929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ








(2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ
1

929-430 เศรษฐศาสตร์การจัดการ















2

929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ















3

929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่
4

รายวิชา
929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ELOs
1

2

3





4

5

6

7















(3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน
1

929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน







2

929-443 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์















3

929-444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพันธ์















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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ตารางที่ A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มีสามระดับ ดังนี้ ไม่มี  บางส่วน  หลัก)
ลาดับที่

รายวิชา

ELOs
1

2

3

4

5

6

7

















(5) กลุม่ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
1

929-414 ทฤษฎีเกมส์







2

929-415 เศรษฐมิติประยุกต์







3

929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ








4) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
1

929-461 ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ















2

929-462 สหกิจศึกษา
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ตาราง A3.3 โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา และ ความเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่
1
2
3
4
5
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพเลือก
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- รายวิชาเฉพาะขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
เฉพาะกลุ่ม วิชาชีพเลือก
1) กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะขัน้ พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ - รายวิชาเฉพาะขั้นประยุกต์ และหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
2) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ
ตัวอย่างความเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร

7
8
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นรายวิชาขั้น 3) ฝึกงานและสหกิจศึกษา
บูรณาการ
2) กลุ่มวิชาชีพ
- รายวิชาเฉพาะขั้นบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก
- โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ

929-101
เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1

929-450 เศรษฐกิจไทย
929-461 ฝึกงานทาง
929-402 ระเบียบวิธวี ิจยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2
929-462 สหกิจศึกษา
929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจ
และฝึกงาน
929-xxx วิชาชีพเลือก

929-102
เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 1

การจา/การเข้าใจ

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

929-204
เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 2
934-019 สถิติ
สาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์

การจา/การเข้าใจ/ การประยุกต์ใช้

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

929-302 เศรษฐศาสตร์มห
ภาคขั้นสูง
929-309 เศรษฐมิติ
เบื้องต้น
929-401 ระเบียบวิธวี ิจยั
ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
1
929-xxx วิชาชีพเลือก
ลาดับขั้นการเรียนรู้ ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy

การการประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์/การประเมินผล

การวิเคราะห์/การประเมินผล/การ
สร้างสรรค์
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
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.).
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เกณฑ์

4.1 The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively
aligned to the achievement of the expected learning
outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long
learning [6]
Overall opinion
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4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีปรัชญาการศึกษา คือ “การจัดการศึกษา - มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน พ.ศ. 2559
เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดย -เว็บไซต์ของคณะศิลป
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ศาสตร์และวิทยาการ
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ จัดการ
ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการ
พัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่ -แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Road Show
จะดาเนินไปตลอดชีวิต”
ในขณะที่ ปรั ช ญาการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ฯ ได้ ถู ก ก าหนดและร่ ว ม
พิจารณาจากคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร ฯ ภายใต้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน -ภาพถ่ายการประชุมศิษย์
เสีย (Stakeholders) และจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรัชญาของหลักสูตร เก่าเพื่อระดมความ
คื อ “มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ท างเศรษฐศาสตร์ แ ละปรั ช ญาของ คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ภาวะผู้นา หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถ -ภาพถ่ายการประชุมกับ
ใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมี ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับประเทศ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน”
ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ฯ ให้มี
ความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และได้กาหนดปรัชญาของหลักสูตร -เอกสารโครงการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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ใหม่ กล่าวคือ “การพัฒนาผู้เรียนในด้าน ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานักสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มี ภ าวะผู้ น า หมั่ น แสวงหาความรู้ ด้ ว ยต้ น เอง มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ หลักสูตร ฯ ได้มีการสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจ / ความ
คาดหวั ง จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (เช่ น ผู้ ป ระกอบการ ศิ ษ ย์ เ ก่ า นั ก ศึ ก ษา
นักเรียน ฯลฯ) ผ่านช่องทางกูเกิลแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ทบทวนการกาหนดปรัชญา
ของหลักสูตร ฯ และประเมินผลการสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ของ
คณะ และแผ่นพับ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการประจาคณะ และ
ในที่ประชุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มศิษย์เก่า
และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยกลุ่มศิษย์เก่าจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุร าษฎร์ธ านี เพื่อทบทวนปรัช ญาหลักสู ตรให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง การประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์ของประเทศเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ใน
ส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้
นักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
ในแต่ละภาคการศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาและกาหนดกล - มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ
ยุทธ์ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) พ.ศ. 2559
จานวน 8 ข้อ (ELOs ก่อนการปรับปรุง ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.2 พ.ศ. 2554 ใน
หัวข้อ 1.3 วัตถุประสงค์) คือ
-มคอ 3 และ มคอ 5,
1) เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
จัดการ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
-โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-ภาพกิจกรรมการออกฝึก
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ ปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในการบริหารจัดการธุรกิจได้
3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถเป็นผู้นา -โครงงานของ นักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ -โครงการฝึกงานของ
ของตนเองและสังคม
นักศึกษา
5) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการนาวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลก
6) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
7) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
8) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
โดยผ่าน มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน กิจกรรมการ
เรีย นรู้ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ ผลการเรีย นรู้ ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร ฯ
ตัวอย่างเช่น
(1) รายวิชาเศรษฐมิติประยุกต์ ใช้การสอน Active Learning แบบ
Research Based Learning ในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
คานวณและอธิบายผลทางสถิติเพื่อการวิจัยได้ และเขียนผลการศึกษา
อธิบายงานวิจั ย เป็ น ได้ (ELOs 2) และมีการกาหนดทางานเป็นกลุ่ ม
(ELOs 3) มีการใช้คอมพิว เตอร์ในการประมาณสถิติ ในรายวิช า
ระเบียบวิธีวิจัยในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
(2) สาขามีการกาหนดแผนโครงการเพื่อให้ นักศึกษาบรรลุ การพัฒนาองค์
ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น โครงการ อบรม Single
License เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (ELOs ข้อ 1, 5 )
(3) ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและสอบใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ SL ให้ ซึ่งส่งผลดีต่อ นักศึกษาในการเพิ่มโอกาสการได้งาน
ทามากขึ้นทั้งนี้ มคอ 3 จะผ่านการพิจารณาของสาขา
(4) ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น มี นั ก เรี ย นสอบผ่ า นโครงการ Young
Financial Star
(5) ด้านเศรษฐศาสตร์ร ะหว่างประเทศ มีการจัดโครงการทัศนศึกษาให้
นักศึกษาเดินทางไปดูงานที่จั งหวัดภูเก็ตในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา
(6) สาขามีการส่งนักศึกษาจากรายวิชาโครงงานนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัย และได้รางวัลจากการ
แข่งขัน เช่น การแข่งขันในงาน มอ วิชาการ ปี 2562
(7) การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือค่ายที่เกี่ยวข้องกับทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนหรื อการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนยังช่ว ย
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เน้น เป็น หลักในห้ องเรียน (แต่ส ามารถบรรลุ
ELOs ได้บ างข้อ ) เช่น ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่ านี้
ได้แก่ การกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
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- ภาพการเข้าร่วม
โครงการ YFS
- ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม มอ วิชาการ
การประกวดโครงงาน
นักศึกษา

Page 74

ผลการดาเนินงาน
วินัย โดยการรณรงค์การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา (ELOs 4 ) ตลอดจนการแต่งกาย
ที่เป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้ านผู้ อื่น การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ กิจกรรมกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอก กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะอื่น ๆ ในหลายด้าน เช่น
ทักษะทางความรู้ และปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ เป็นต้น
หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือกิจกรรมต่างๆ
ในการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง สาขาจะแจ้งให้กับคณาจารย์ทราบเพื่อทาการ
แก้ ไ ข มคอ 3 หลั ง จากนั้ น จะพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ
นักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากจบภาคการศึกษาจะมีการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนผ่านทาง มคอ 5 เพื่อเสนอแนะและปรับปรุง รวมทั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน เพื่อนาไปปรับใช้ในภาคการศึกษาต่อๆ ไป
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นอกจากนี้ ในการกาหนด ELOs ใหม่ของหลักสูตร ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรัชญาการสอน
ของหลักสูตร ฯ จึงได้ดาเนินการปรับใหม่ให้คงเหลือจานวน 7 ข้อ ดังแสดงใน ผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 โดยมีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับ ELOs ใหม่ เช่น
(1) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาทฤษฎี มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- การบรรยายในห้องเรียน
- การฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมภายในชั้นเรียน
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
- การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่ อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการนาเสนอ การ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
- การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
- การบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- การสอนโดยใช้ Problem Based Learning
(2) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
- การสอนที่กระตุ้น ให้ นั กศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงานด้ว ย
ตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
- ให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง
ๆ เช่น การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าในห้องสมุด
เป็นต้น
- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการ
ทางาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม
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- ให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปรายในกลุ่ม
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการทางานกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้าน
- ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ และทั ก ษะที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ใ นการ
ทางานจริง
- ให้นักศึกษาฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์จริง และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ นั ก ศึก ษาได้ฝึ ก ใช้ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ในไปประยุ กต์ ใช้ กั บ
ปัญหาของพื้นที่ในสถานการณ์จริง
(4) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาโครงงาน มีรูปแบบดังต่อไปนี้
- ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบต่างๆ ในวิชาปฏิบัติ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่ อ สาร โดยอาจให้ นั ก ศึ ก ษาวางแผน วิ เ คราะห์ และทดลอง
ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา แล้วให้นาเสนอแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
- ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีวิชาการ
สาหรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 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
การเรี ย นการสอนบางรู ป แบบไปใช้ห รื อมีการประยุกต์ใ ช้ห ลากหลายรูปแบบ
ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่กาหนดไว้ของแต่ละ
รายวิชา
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตร ฯ มีการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการสอนแบบ
active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ความอยากจะเรียนรู้ การทางาน
เป็นทีม มีการสอนให้นักศึกษาสังเคราะห์ปัญหาและรู้จักการแก้ไขปัญหา โดยใช้
ตัวอย่างจากประสบการณ์ จริง การดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ การรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถานที่
หลักสูตร ฯ มีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ถึงชั้นปีที่ 4 ยกตัวอย่างเช่น
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะที่จาเป็นต่อพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะทาให้ นั กศึ กษามี ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสาร มี ทัก ษะการ
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-มคอ 3 และ มคอ 5
-โครงการศึกษาดูงาน
-โครงงานของนักศึกษา
-เอกสารข้อมูลรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ
active learning
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พัฒนาตนเอง การคานวณ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น ได้แก่
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ และ รายวิชาทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
ชั้น ปี ที่ 2 นั กศึกษาจะได้ฝึ กการทางานร่ว มกันกับผู้ อื่น มีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ มีความตั้งใจและทักษะการเรียนโดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด ผู้เรียนกาหนดสิ่ง
ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี นิ สั ย ใฝ่ รู้ ได้ แ ก่ รายวิ ช า
เศรษฐกิจพอเพียง และวิชาเลือกทางภาษา เป็นต้น
ชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง
ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวม
และประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่โดยจะมีลาดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการ
เรีย นในแต่ล ะรายวิชาที่กระตุ้น การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของนักศึกษา ดังแสดงใน
แผนภาพที่ A4.1
จากแผนภาพที่ A4.1 แสดงลาดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการจัดการ
เรีย นรู้ ที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนั กศึกษา กล่าวคือ ในชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 ในรายวิชาสัมมนา นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกการค้นหาข้อมูล ที่
จาเป็นในการเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การค้น คว้าในห้ องสมุด เป็ น ต้น โดยการสรุปความและจับใจความส าคัญเพื่ อ
นาเสนอบทความวิจัยที่นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสนใจ โดยต้องนาเสนอบทความวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 บทความ เมื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมี
แนวทางในการทาวิจัยแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่
4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษาคิด แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาวิจัย (เช่น ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ฯลฯ)
โดยจะต้อ งรวบรวมและประมวลเข้ าเป็ น ความรู้ใ หม่ เพื่ อให้ เ กิด การพั ฒ นาใน
งานวิจัย (ไม่ใช่ลอกเลียนแบบงานวิจัยของคนอื่น) และสุดท้ายในภาคการศึกษาที่
2 นักศึกษาจะต้องทาวิจัย ผ่านรายวิชาโครงงาน ซึ่งจะฝึกให้นักศึกษาได้นาความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ไปแก้ ไ ขปั ญ หา และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย
ดังกล่าว ซึ่งทักษะที่ได้จากการเรียนวิชาต่างๆ เหล่านี้จะทาให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการสอนจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ การมอบหมายงาน การสอบกลางภาค ปลายภาค การเปิดให้มี
การอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนและการทางาน รวมทั้งการนาเสนอหน้าชั้นเรียนจะทาให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอีกด้วย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
การสร้ า งความรู้ ก ารอ่ า นออกเขี ย นด้ า นทางการเงิ น ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
(Financial Literacy) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิญศิษย์เก่าผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเงินมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ทางการเงิน รวมทั้งการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด

รายการหลักฐาน
-เอกสารงานสนับสนุน
วิชาการสหกิจศึกษาและ
ฝึกงานปี 2559
- แผนภาพที่ A4.1
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ชีวิตในด้านการเงินและสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ
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ตารางที่ A4.1 ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กลยุทธ์การสอน

การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัย
สหกิจศึกษา
วิเคราะห์โครงการ
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
รายวิชาชีพเลือกทางเศรษฐศาสตร์

ความสอดคล้องของELO
(ที่ปรับปรุงแล้ว)
การสอนแบบActive learning โดย
ELO 2-7
ใช้ Problem base
ELO 1-7
ELO 1-7
ELO 1-2, 5-7
ELO 1-7
ELO 1-7

5. ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ แ ละการเป็ น การสอนแบบActive learning โดย
ผู้ประกอบการ
เน้นกรณีศึกษา (เชิญผู้ประกอบการ
และศิษย์เก่า รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
ทางการเงินมาให้ความรู้และมาเล่า
เรื่องราวต่างๆ ) )

ปี 3 เทอม 2
1.วิชาสัมมนา

ปี 4 เทอม 1
2.วิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ

ELO 1-3, 5-7

ปี 4 เทอม 2
3. โครงงานนักศึกษา
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ปี 2,3
1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น
มหภาค จุลภาค

ปี 2,3
1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น
มหภาค จุลภาค

ปี 3 เทอม 2
2.วิชาชีพเลือกทางการเงิน

ปี 3 เทอม 2
2.MACROECONOMICS 2
Micreconomics 2

ปี 4 เทอม 1 และ 2
Young Financial Star
Single Licenses

ปี 4 เทอม 1 และ 2
กิจกรรมให้ความรู้การจัดการ
ทางการเงิน

แผนภาพที่ A4.1 แสดงลาดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตนักศึกษาในหลักสูตร ฯ

AUN45
AUN
Assessment
TeachingStudent
and Learning
Approach
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
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regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.

ผลการประเมินตนเอง
รายงานผล
การประเมิน
2560
คะแนน

ผลการประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน

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

3

3

3

3

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

Page 80

เกณฑ์
Overall opinion

รายงานผล
การประเมิน
2560
คะแนน
3

ผลการประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละ - มคอ.2 พ.ศ. 2554
รายวิชาและลักษณะวิชา ตลอดจนลักษณะของการจัดการเรียนการสอนและผลการ และ พ.ศ. 2559
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งได้ถูกกาหนดไว้ใน มคอ 2 นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาจะต้องระบุวิธี
และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ 3 ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน - มคอ 3
ผู้เรียนและวิธีการประเมินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร รวมทั้งการระบุสัดส่วนและน้าหนักคะแนนของแต่ละแนวทางการประเมิน -ผลการประเมินจาก
ผู้เรียนไว้ใน มคอ 3
ผู้ประกอบการที่
โดยช่วงเวลาการประเมินผู้เรียนเริ่มตั้งแต่รับเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย สงขลา นักศึกษาไปสหกิจ
นครินทร์ มีเกณฑ์การประเมินการรับนักศึกษาเข้าเรียน โดยสาขาได้มีรูปแบบวิธีการ ศึกษา และ
ประเมิน ตัวอย่างเช่น โครงการการรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งใจดีมีที่เรียนจะต้องมีเกรด ผู้ประกอบการที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
นักศึกษาทางาน
ในช่วงเวลาก่อนการเรียนการสอนทางสาขาได้ใช้แบบประเมินเพื่อวัดระดับความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้ องต้น โดยใช้เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 เป็น
Page 81

เกณฑ์การจัดลาดับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนให้กับ
นักศึกษาในลาดับถัดไป
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนมีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียน หาก
นักศึกษามีคะแนนต่า เช่น อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
สาขามีการดูแลนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยวางแผนให้คาแนะนาและคอย
ดูแลอย่างใกล้ชิด (และมีการติดตามผลในคณาจารย์ ประจาหลักสูตร) รวมทั้งการจัด
กิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเรียนของนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษา สาขาได้มีวิธีการประเมินและทดสอบความสามารถในเทอม
สุดท้าย โดยมีการสอบ ในรายวิชา Student Project โดยใช้วิธีการสอบปากเปล่าเพื่อ
วัดองค์ความรู้ทั้งหมดทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และความรู้ทั่วไปว่ามีความรู้
ความเข้าใจแท้จริงเพียงใด ควรเสริมหรือปรับปรุงส่วนไหน รวมทั้งการจัดทาโปสเตอร์
นาเสนอโครงงานวิจั ย และการคัดเลื อกโครงงานวิจัยดีเด่นเข้าแข่งขันทางวิช าการ
นอกจากนี้ ทางสาขายังมีการติดตามผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยใช้ผลการ
ประเมินจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับผลการประเมินของอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจ เพื่อนาปัญหาที่พบไปปรับปรุงและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาเป็นราย 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
เกณฑ์และวิธีการประเมิน ผู้เรี ยน มีการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความ ชัดเจน และ -มคอ 3
เชื่อมโยงต่อเนื่องในทุกรายวิชาตลอดการเรียน โดยมีการประเมินผลการเรียนทั้งแบบ (ช่องทางในการแจ้ง
อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม หรือการสังเกตหรือการสัมภาษณ์นักศึกษาของแต่ละรายวิชาใน ข้อมูลการประเมิน
หลักสูตร ช่วงระยะเวลาของการประเมินครอบคลุมตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเรียนการ ก่อนเรียน)
สอนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการแจ้งผู้เรียนให้ - ตารางที่ A5.1
ทราบล่ ว งหน้ า ถึ งเกณฑ์ และวิ ธีก ารประเมิ นผู้ เ รีย นของแต่ ล ะรายวิ ช า โดยในทุ ก - ตารางที่ A5.2
รายวิชาอาจารย์ประจาวิชาต้องมีการชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมินในคาบแรกของ
การเรียนในแต่ละเทอมการศึกษา มีการใช้ Rubrics มาเป็นเกณฑ์หลักในการประเมิน
ตัว อย่างวิชาในสาขาที่น า Rubrics มาใช้ โดยประกอบไปด้ว ยรายวิช า Student
Project เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
และเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โดยเกณฑ์ ของ Rubrics ที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ เนื้อหา 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย
ความครบถ้ว นของเนื้ อหา ความถู กต้ องของเนื้ อหา ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อหา
(คะแนนเป็น 2 เท่าของประเด็นอื่นๆ) การเรียงลาดับเนื้อหา ประเด็นถัดมาคือ การ
นาเสนอ 20 คะแนน มีประเด็น ย่อยประกอบไปด้ว ย การสบตาผู้ ฟัง การออกเสี ยง
ภาษาท่าทาง การเริ่มต้น ความมีสติ ความมั่นใจ ประเด็นสุดท้ายคือ การสรุปและสื่อ
การนาเสนอ 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย การใช้ภาษาในสื่อการนาเสนอ
ความชัดเจนของภาษาในการสื่อสาร ฟอนต์อักษร ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละ
หน้า และความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา เป็นต้น โดยช่วงของระดับคะแนนที่ใช้
ในการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย จะอยู่ในช่วง 1 – 4 คะแนน โดย 1 เป็นระดับ
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คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด และ 4 เป็นระดับคะแนนที่มีค่ามากที่สุด ดังแสดงในตารางที่
A5.2
- นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาในสาขา อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดให้มีการทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูความเข้าใจของผู้เรียน และนาผลการประเมินมา
พิจารณาถึงเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในคาบถัดไป
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
ก่อนการประเมินผลและการประเมินผลการศึกษาของการสอบกลางภาคและ - มคอ 3 และ 4
ปลายภาค สาขาได้มีการ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคุณข้อสอบ และการประเมินผล
การศึกษาของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น วิชา โครงงาน (Student Project) การให้คะแนน - เอกสารประเมิน
ต่างๆ จะมีความชัดเจน เนื่องมาจากการ การใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics โดย ความพึงพอใจของ
นักศึกษาสามารถรับรู้ ผ่านการรายงานผลการสอบ ด้านการออกเกรด หัวหน้าสาขาและ สาขาวิชา
กรรมการสาขาจะพิจารณาในภาพรวมของความเที่ยงตรงของคะแนน ความน่าเชื่อถือ
ก่อนจะส่ งให้ กรรมการประจาคณะ พิจ ารณาเพื่ออนุมัติผลการเรียน และแจ้งผลต่อ
นักศึกษาเป็ นล าดับ ถัดไป โดยมี การจัด ประชุมทวนเกรดให้ส าขาพิจารณาก่อนออกเกรดให้
นักศึกษา

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา หลั ก สู ต รมี ก าร -มคอ 5
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในด้านต่างๆ
จากระดับคะแนนสูงสุด 5 ไปจนถึงระดับคะแนนต่าสุดคือ 1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และยังน าผลไปประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับอาจารย์
ผู้สอนอีกด้วย โดยจะนามาใช้ประกอบในการรายงานผลการเรียนการสอน มคอ 5 ของ
แต่ละรายวิชา เพื่อนาข้อมูลสะท้อนกลับที่ได้จากนักศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป อีกทั้งในรายวิชาที่มีการนาเสนอมีการให้ข้อเสนอแนะย้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อ
กลับไปแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เช่น วิชา ศาสตร์พระราชา และวิชา Student
Project โดยวิชา Student Project จะมีการสอบหัวข้อและการนาเสนอความก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังมีการจั ดกิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพื่อให้ นักศึกษาสะท้อน
ปัญหาในการเรียนและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้ นระหว่างการเรียนให้ทางสาขาทราบเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข
5.5 Students have ready access to appeal procedure
คณาจารย์ ในสาขาได้มีการประกาศคะแนนสอบ กลางภาค ปลายภาค และ -แบบคาร้องทุกข์
คะแนนเก็บ ให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง โดยคณาจารย์ในสาขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า ของนักศึกษา
มาสอบถามคะแนนและดู ข้ อ สอบหากมี ข้ อ สงสั ย ได้ โ ดยตรง และยั ง มี ช่ อ งทางให้
นักศึกษาอุทธรณ์ หากนักศึกษาเห็นว่าคะแนนหรือผลการประเมินมีความผิดปกติ ผ่าน -เว็บไซด์ฝ่าย
ทางคณะกรรมการคณะที่รับเรื่องและพิจารณาตัดสินในแต่ละกรณี โทรศัพท์ : 0-7727- ทะเบียนและ
8858, 0-7727-8859 และเว็บไซด์ http://reg.surat.psu.ac.th/
ประมวลผล
http://reg.surat.p
su.ac.th/
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ตารางที่ A5.1 ตั ว อย่ า งเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ หลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ทักษะและความ
เหมาะสมของหน่วยงาน
1. ทักษะวิชาการ
2. ความเหมาะสมของ
หน่วยงาน
3. ทักษะการสื่อสาร

เกณฑ์การพิจารณา
(1) ความรู้เกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
(2) ความรู้เกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
(1) ความมีชื่อเสียงของสถานประกอบการ
(2) โอกาสในการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
(3) ความเหมาะสมของตาแหน่งงาน
(1) การนาเสนอเรื่องที่สนใจในการทาสหกิจ
(2) บุคลิกภาพ

กรรมการ

คะแนน

ดร.อภิวัฒน์ อายุ
ดร.ณัฐยา ยวงใย

10

ผศ.ดร.สุทธิจติ ต์ เชิงทอง
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ดร.ภาสกร ธรรมโชติ
ดร.รพี พงษ์พานิช
ดร.อารีรัตน์ ทศดี

10

10
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ตารางที่ A5.2 ตัวอย่างเกณฑ์เกณฑ์ประเมินการนาเสนองานในรายวิชาต่าง ๆ
คะแนน
ประเด็น

2 คะแนน

3 คะแนน

เนื้อหาที่นามาเสนอครบถ้วน
สมบูรณ์

คะแนน
เต็ม

เนื้อหาที่นามาเสนอขาดไปมากกว่า เนื้อหาที่นามาเสนอขาดไป 2
2 หัวข้อ
หัวข้อ

(1.2)ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

เนื้อหาที่นามาเสนอไม่ถูกต้องเลย เนื้อหาที่นามาเสนอไม่ถูกต้องเป็น เนื้อหาที่นามาเสนอไม่ถูกต้องเป็น เนื้อหาที่นามาเสนอถูกต้องทั้งหมด
ส่วนใหญ่
บางส่วน

4

นักศึกษาจับประเด็นไม่ได้ และ
ตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาไม่ได้

นักศึกษามีความรู้น้อย และ
นักศึกษาตอบคาถามที่คาดเดาไว้ นักศึกษาแสดงความรู้อย่างเต็มที่
สามารถตอบคาถามขั้นพื้นฐานได้ ได้ แต่ให้ราย ละเอียดเชิงลึกไม่ได้ (เกินจากที่กาหนด) โดยตอบคาถาม
ได้ทุกข้อ พร้อมทั้งอธิบาย อย่าง
ละเอียดได้

8

นักศึกษานาเสนอข้อมูล โดยไม่มี
การจัดลาดับข้อมูล ทาให้ผู้ฟังไม่
เข้าใจในเนื้อหาที่นาเสนอ

นักศึกษานาเสนอข้อมูล โดยมีการ นักศึกษานาเสนอข้อมูลเป็นลาดับ นักศึกษานาเสนอข้อมูลเป็นลาดับ
จัดลาดับของเนื้อหา แต่การ
ขั้นตอน และเป็นระบบ ทาให้ผู้ฟัง ขั้น ตอนและมีความน่า สนใจ ผู้ฟัง
นาเสนอไม่เป็นระบบ ทาให้ผู้ฟัง สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น
สามารถติดตามได้อย่างดี
ติดตามการนาเสนอยาก

4

นักศึกษาแสดงการเริ่มต้น ที่ชัดเจน นักศึกษาแสดงการเริ่มต้นที่ชัดเจน
หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็น
และแสดงความคิดเห็นที่เป็นข้อยุติ
ข้อสรุปอย่างชัดเจนอย่างใดอย่าง อย่างชัดเจน
หนึ่ง

4

(2.1) การเริ่มต้น และ นักศึกษาไม่ได้แสดงการเริ่มต้น
การสรุป
หรือข้อสรุปที่ชัดเจน

เนื้อหาที่นามาเสนอขาดไป 1
หัวข้อ

4 คะแนน

(1.1) ความครบถ้วน
ของเนื้อหา

(1.3) ความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหา
(คะแนนเป็น 2
(1) เนื้อหา (20)
เท่าของประเด็น
อื่นๆ)
(1.4) การเรียงลาดับ
เนื้อหา

(2) การ
นาเสนอ
(20)

1 คะแนน

นักศึกษาพูดเปิดประเด็นและรับฟัง
ข้อ คิดเห็น รวมทั้งยุติประเด็นซึ่ง
ตรึงความสนใจของผู้ฟัง และทา
ให้ เกิดความรู้สึกร่วมกัน

4
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คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ประเด็น

1 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

คะแนน
เต็ม

(2.2) การสบตาผู้ฟัง

นักศึกษานาเสนองานโดยการอ่าน นักศึกษาสบตาผู้ฟังบ้างเป็น
ทั้งหมด และไม่มสี บตาผู้ฟัง
บางครั้ง แต่อ่านเป็นส่วนใหญ่

นักศึกษาสบตาผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่
แต่ยังมองสิ่งที่บันทึกไว้บ่อย ๆ

นักศึกษาสบตาผู้ฟัง มองสิ่งที่
บันทึกไว้เป็นบางครั้ง แต่สามารถ
ตรึงความสนใจของผู้ฟังด้วยการ
สบตา

4

(2.3) การออกเสียง

นักศึกษาพูดพึมพา ออกเสียงไม่
ถูกต้อง และพูดเบาเกินไปจนทาให้
ไม่สามารถได้ยินอย่างทั่วถึง และใช้
น้าเสียงระดับเดียวตลอดการพูด

นักศึกษาพูดเสียงเบา ออกเสียงไม่
ถูกต้อง ผู้ฟังไม่ค่อยได้ยินการ
นาเสนอ มีการเปลีย่ นแปลงระดับ
เสียงในบางครั้งของการพูด

นักศึกษาออกเสียงอย่างชัดเจน คา
ส่วนใหญ่ถูกต้อง ผู้ฟังส่วนใหญ่ได้
ยินการนาเสนอ และมีการเปลี่ยน
แปลงระดับเสียงให้ผลน่าพอใจ แต่
การพูดบางช่วงไม่ลื่นไหล

นักศึกษาใช้เสียงที่ชัดเจน การออก
เสียงคาต่างๆ ถูกต้อง ผู้ฟังทุกคน
ได้ยินการนาเสนอ และมีการพูด
อย่างลื่นไหลมีการเปลี่ยนระดับ
เสียงทาให้ผู้ฟังสนใจ

4

(2.4) ภาษาท่าทาง

ไม่มีการเคลื่อนไหว

มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก

การเคลื่อน ไหวเป็นไปอย่างลื่นไหล การเคลื่อนไหวหรือกิริยาที่แสดง
และช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ
ช่วย เพิ่มความชัดเจน

4

นักศึกษามีความตึงเครียด ปาน
กลาง มีปัญหาในการแก้
ข้อผิดพลาด

นักศึกษามีท่าทางผ่อนคลายมี
นักศึกษามีข้อ ผิด พลาดน้อยแต่ก็
ความเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่มี แก้ไข ได้รวดเร็ว มีความตึงเครียด
ข้อผิดพลาด
น้อยหรือไม่มีเลย

4

(2.5) ความมีสติ
นักศึกษามีความเครียดและวิตก
ความมั่นใจ กังวล มีปัญหาในการแก้ข้อ
ผิดพลาด

(3) สื่อการ
นาเสนอ
(16)

2 คะแนน

(3.1) ความน่าสนใจ
ของสื่อการนาเสนอ

ไม่มีหน้าใดของสื่อการนาเสนอ มี จานวนหน้าบางส่วนของสื่อการ
ความน่าสนใจ
นาเสนอ มีความน่าสนใจ

จานวนหน้าส่วนใหญ่ของสื่อการ
นาเสนอ มีความน่าสนใจ

ทุกหน้าของสื่อการนาเสนอ มี
ความน่าสนใจ

4

(3.2) ความชัดเจน
ของภาษาในการ

ภาษาที่ใช้ในสื่อการนาเสนอ ไม่
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ภาษาที่ใช้ในสื่อการนาเสนอ
ภาษาที่ใช้ในสื่อการนาเสนอ
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้เป็น สามารถสือ่ สารให้ผู้ฟังเข้าใจได้

4

ภาษาที่ใช้ในสื่อการนาเสนอ
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
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คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ประเด็น

1 คะแนน

สื่อสาร
(3.3) ฟอนต์อักษร

ใช้ฟอนต์อักษรที่หลากหลายมาก
เกินไป

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

คะแนน
เต็ม

เป็นบางส่วน

ส่วนใหญ่

อย่างถูกต้องครบถ้วน

มีเนื้อหาเพียงส่วนในสื่อการ
นาเสนอ ที่ใช้ฟอนต์อักษร
เดียวกัน

มีเนื้อหาส่วนใหญ่ในสื่อการ
นาเสนอ ที่ใช้ฟอนต์อักษร
เหมือนกัน

ใช้ฟอนต์อักษรเดียวกันทั้งหมดใน
สื่อการนาเสนอ

4

จานวนหน้าส่วนใหญ่ของสื่อการ
นาเสนอ มีจานวนเนื้อหาที่
เหมาะสม

ทุกหน้าของสื่อการนาเสนอ มี
จานวนเนื้อหาที่เหมาะสม

4

(3.4) ความเหมาะสม ไม่มีหน้าใดของสื่อการนาเสนอ มี จานวนหน้าบางส่วนของสื่อการ
ของเนื้อหาในแต่ละ จานวนเนื้อหาที่เหมาะสม
นาเสนอ มีจานวนเนื้อหาที่
หน้า
เหมาะสม

Page 87

คะแนน
ที่ได้

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

รายงานผล
การ
ประเมิน
2560
คะแนน
4

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
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
การดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -เอกสาร
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ระบบ “รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ ” โดยจากแผนพัฒนา วิเคราะห์กาลังคน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจา ของบุคลากรสาย
หลักสูตรสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญา วิชาการ
เอกเข้ามาสอน โดยสาขาได้มีการสารวจโหลดการสอนทุกปี เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลัง โดย
ปัจจุบันคณาจารย์ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 100 (จานวน 6 คน) สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาเอก และเข้าสู่ แผนการขอตาแหน่งทางวิช าการของคณะ โดยในรอบการ
ประเมินการประกันคุณภาพรอบนี้มีอาจารย์ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 1 คนรวมเป็น 2 คน และกาลังยื่นขอพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 1คน
และวิทยาเขต ซึ่งได้มีการกระตุ้นและอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในส่วนด้านงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการส่งเสริมทางด้านการเงินโดยมีงบ
สนับ สนุน งานวิจั ย และทุนอุดหนุนวิทยาเขต เพื่อให้บุคคลากรทางสายวิชาการได้ใช้งบ
เหล่านี้ในการพัฒนางานวิจัย ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัด
ให้ มีก ารอบรมพัฒ นาทัก ษะความรู้ ในด้านต่างๆ ที่จ าเป็ น ทั้ งอาจารย์ที่เ ข้ามาใหม่และ
อาจารย์ปัจจุบัน และในส่วนบริการวิชาการสาขาร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ได้ทาข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อให้บริการทางด้านการอบรม ทักษะ
ความรู้ วิชาชีพ เป็นต้น และคณาจารย์ในสาขาได้ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในภาระงานส่วนบุคคลของคณาจารย์ในสาขา
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of
education, research and service
หลักสูตรในปัจจุบันมีคณาจารย์ทั้งหมดของหลักสูตรสาเร็จการศึกษาปริญญาเอก โดยมี -เอกสารแสดง
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รเพิ่ ง ได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น 1 ท่ า น ท าให้ สั ด ส่ ว น FTE และ Staff to
นักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเท่า : จ านวนอาจารย์ มีสั ดส่ วนที่ดีขึ้น (แม้จะยังสูงกว่าระดับที่ student ratio
เหมาะสม) ดังแสดงในตาราง A6.1 และ A6.2
ในส่วนของแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากในปีการศึกษา 2560 มี
คณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทาให้สาขามีคณาจารย์ที่มี
ศักยภาพและคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกครบทุกคน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์สาขาได้รับ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 1 คนรวมเป็น 2 คนที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1 คน
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รอบปีการประเมินนี้ไม่มีอาจารย์ลาออกจากสาขา
ในส่วนของแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น คณาจารย์ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นทาให้สามารถปฏิบัติงานในเชิงวิชาการได้มากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์การหลักสูตรในการมีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment,
deployment and promotion are determined and communicated
ระบบ กลไก หรื อแนวทางการรั บ และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลั กสู ตรและการ -เอกสารเกณฑ์
บริหารอาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์
กระบวนการสรร
การรับอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาบุคคลากร
โดยแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
- การได้มาซึ่งตาแหน่งอาจารย์ในสาขา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดทาแผน
อัตรากาลังระยะ 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากาลังตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ การวิเคราะห์จานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และภาระงานสอน (Teaching Load) เพื่อสะท้อนภาระงานใน
ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผนอัตรากาลังระยะ
4 ปี เป็นประจาทุกปี โดยเริ่มกระบวนการจากสาขาแจ้งความจานง/ปัญหาความต้องการ
อาจารย์ ใ นสาขา วิ ท ยาเขตท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาค านวณภาระงาน และน ามาจั ด ล าดั บ
ความสาคัญทั้งวิทยาเขต ก่อนส่งเรื่องขอตาแหน่งใหม่มหาวิทยาลัยพิจารณา
- 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
1.1การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ยึ ด ตามระเบี ย บของ สกอ. ว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดกลไก /กระบวนการ
แต่งตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลาง คือ กาหนด
ภาระงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านใน TOR การประเมิน อาจารย์ และ KPI ระดับหลักสูตร
นอกจากนี้ในคณะยังได้กาหนดเกณฑ์การประเมินอาจารย์ ให้เหมาะสมกับภาวะขาดแคลน
บุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารอาจารย์ให้ปฏิบัติภารกิจของคณะและสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ <การ >
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มีระบบการประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร โดยเกณฑ์การ -คู่มือประเมินผล
ประเมินจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะของบุคลากรทางสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา การปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ จะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยระดับสมรรถนะ บุคลากรสาย
(Competency) ที่จะพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็น ภาระงานตามข้อตกลง ประกอบด้วย การ วิชาการ
สอน วิจัยและผลงานวิ ชาการอื่นๆ บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่นโดย
สมรรถนะ (Competency) ที่กล่าวมานั้นจะไปสอดคล้องกับ พันธกิจของ มหาวิทยาลั ย - เอกสาร
สงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
กระบวนการ
ประเมินและวัดผล
ดาเนินงานของ
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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
- มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ
- จัดงบประมาณให้อาจารย์ผู้สอนซื้อเอกสาร ตาราใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งอานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการให้เพียงพอ
ระดับคณะ
- จั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ช าการประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ให้
อาจารย์อบรมเพิ่มเติมในทักษะหรือการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่งและมีผลงานดีเด่น
- ให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
ใหม่
- สนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
- จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีคุณภาพ
ระดับคณะ
- ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์เพื่อปรับปรุงการบริการวิชาการ การทา
วิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
ด้ า นการพั ฒ นาอาจารย์ การจั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร จะมี ก ารจั ด ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนาไปปรับปรุงการทางาน และได้สารวจความต้องการของ
บุคลากร ในหัวข้อที่มีความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการขอกาหนดงบประมาณ ใน
การจั ดโครงการในปีถัดไป มีการมอบรางวัลประจาปีเพื่อเชิดชูเกียรติในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้สอนดีเด่น ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตฯ ซึ่งคณาจารย์ในสาขา ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่น นอกจากนี้ยังมีการกาหนดให้เงินรางวัลการเผยแพร่
บทความที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับชาติและนานาชาติ ด้านการขอตาแหน่งทางวิชาการ 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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บุคลากรสายวิชาการของสาขามีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตาราง A6.3
A6.4 A6.5 และ A6.6 ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการได้รับการกระตุ้นให้เริ่มต้น
ปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านการทาข้อตกลงภาระงาน มีการจัดแบ่ง
ภาระงานสอน งานวิจัยตามอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และตาแหน่งวิชาการที่ถือ
ครอง นอกจากนี้บุคลากรผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีงานวิจัยต่อเนื่องและผลงานเป็นที่
ประจั กษ์ มี การควบคุมก ากับ ผ่ านการกาหนดระดั บผลงานที่ควรจะเป็น ในแต่ล ะรอบ
ประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ งในภาพรวมบุคลากรในสาขา
สามารถปฏิบัติภาระงานวิจัยได้ตามและเกินเกณฑ์ขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งส่งผลต่อ
การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจาปีของบุคลากรสายวิชาการ
ตาราง A6.1 ข้อมูล Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff to student ratio
Total
Headcounts

Category

M

F

Professors
Associate/
Assistant Professors

0
0

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

FTEs

Percentage of PhDs

24%

ตารางA6.2 ข้อมูล Staff-to-student Ratio
Academic Year
1st Year

Total FTEs of Academic staff

Total FTEs of students

Staff-to-student Ratio

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 ของอาจารย์ประจาสาขา
Types of Publication
Academic
Year
2559
2560
2561
2562

ln-house/
Institutional

National

3
-

1
3
2
3

Total
Regional International (Staff)
-

1
3
2
1

2 (6)
6 (7)
7 (7)
4 (7)

No. of
Publications
Per Academic
Staff
0.33
0.86
1.00
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ตารางA6.4 ข้อมูลด้านการตีพิมพ์หรือการนาเสนอของอาจารย์ประจาสาขา
ลาดับ
1.
2.
3.

4.

5
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อบทความวิจัย
ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้
Copula Based Volatility Models and Extreme Value Theory for
Portfolio Simulation with an Application to Asian Stock
Markets
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพไข่ และ
ปริมาณไขมันในช่องท้องของไก่ไข่

ผู้ประพันธ์

เดือน – ปี ที่
ตีพิมพ์

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

ฐานข้อมูล

ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข

2559
2516

วารสารหาดใหญ่วิชาการ
TCI2
Studies in Computational SCOPUS
Intelligence

ดร.อารีรัตน์ ทศดี

2560

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

TCI 1

2017

Italian Journal of Animal
Science

ISI (Q 3)

2560
2560

วารสารการจัดการสมัยใหม่
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

TCI 1
TCI 1

2017

Thai Journal of
Mathematics
Thai Journal of
Mathematics

Scopus & ISI

2018

Agricultural Economics

ISI

2018

LAM NICE Conference
(Proceeding)

Effects of bamboo charcoal power including vinegar
ดร.อารีรัตน์ ทศดี
supplementation on performance, eggshell quality, alterations
of intestinal villi and intestinal pathogenic bacteria
populations of aged laying hens
การรับรูภ้ าพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียว
ผศ.ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
การวิเคราะห์การเชื่อมโยงราคายางพาราจากโลกสู่เกษตรกรไทย
ผศ.ดร.วี ร ะศั ก ดิ์ คงฤทธิ์
และดร.ภาสกร ธรรมโชติ
Factor Influencing Tourism Demand to Revisit Pha Ngan Island ดร อภิวัฒน์ อายุสุข
using Generalized Maximum Entropy
Technical Efficiency in Rice Production at Farm Level in
ดร อภิวัฒน์ อายุสุข
Northern Thailand: A Stochastic Frontier with Maximum
Entropy Approach
The performance measurement and productivity change of
ดร รพี พงษ์พานิช
agro and food industry in the stock exchange of Thailand
การกาหนดราคาที่เหมาะสมสาหรับปาล์มน้ามันคุณภาพ
ผศ ดร สุทธิจิตติ์ เชิงทอง

2017

Scopus & ISI
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11.

ดร ภาสกร ธรรมโชติ

15.
16
17

Assessment of Factors Influencing Rajjaprabha Dam’s Image
and Tourists’ Decision to recommend Rajjaprabha Dam’s to
Others
โครงสร้างเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลกระทบของราคาน้ามันต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุม่
ประเทศในอาเซียน
Effect of dietary supplementation of silicic acid powder
containing bamboo vinegar on production performance, egg
quality, intestinal microflora and morphology of laying hens
กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง
การแบ่งกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่ วเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

18

12.

2018

LAM NICE Conference
(Proceeding)

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข และ 2018
ผศ ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข
2561

LAM NICE Conference
(Proceeding)
วารสารการจัดการสมัยใหม่

ดร.อารีรัตน์ ทศดี

2018

Canadian Journal of
Animal Science

ISI

ดร. ณัฐยายวงใย
ดร ภาสกร ธรรมโชติ
ดร ภาสกร ธรรมโชติ

2561
2562
2562

TCI
TCI

The Dairy Farm Model with Low Cost Alternative Energy

N. Kaewprathum,
K. Taweeyanyonglul,
S. Pangchuntherk ,
S. Choengthong,
and et al.

2019

19

ผลการเสริมผงฟักข้าวในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพและสีของไข่แดง.

ดร.อารีรัตน์ ทศดี

2561

20

ผลการเสริมใบชะพลูในอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพไข่และปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียในมูลของเป็ดไข่

ดร.อารีรัตน์ ทศดี

2562

วารสารการจัดการสมัยใหม่
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย์
Conference proceeding
Proceedings of the 3rd
International Conference
of Energy Harvesting,
Storage, and Transfer
(EHST 19) Ottawa,
Canada
วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร,35 (2) : 470476
แก่นเกษตร,47(1): 741-746

13.
14.

TCI 1

TCI 1
TCI 1
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ตารางA6.5 ข้อมูลการได้ทุนวิจัยของของอาจารย์ประจาสาขา
ผู้ได้รับทุน

ลาดับ

ผศ.ดร.สุทธิจติ ต์ เชิง 1.
ทอง
2.
3
4
5
6
7
8
อารีรัตน์ ทศดี

1.
2.

ดร. วีรศักดิ์ คงฤทธิ์

1.
2.

ชื่อโครงการ

ประเภททุน

สถานภาพงานวิจัยด้านปาล์มน้ามัน

สกว

ฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่า

สวก

พลังงานทางเลือกต้นทุนต่าในการเลี้ยงโคนมรอบ 3
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเกี่ยว
และลาต้นสั้นลงโดยการผสมพันธุ์และใช้เครื่องหมายโมโลกุลช่วยคัดเลือก
พลังงานทางเอกต้นทุนต่าในการเลี้ยงโคนมรอบ 4
ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน
อเนกประสงค์ในฟาร์มโคนมรายย่อย
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเกี่ยว และ
ลาต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก
การพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
เงาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
โครงการ
15 สิงหาคม 2559-12
พฤศจิกายน 2560
14 มิถุนายน 2559-13
มิถุนายน 2561
2561
2561
2561

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สกสว

1 ธ.ค. 2560 – 30 พ.ย.
2562
มิย. 2562 – มิ.ย. 2563

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะของผู้บริโภคในเขตภาคใต้
ตอนบน

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2559
(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %)
มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพื่อ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย วิทยา
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่าในจังหวัด เขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ผู้ร่วมวิจัยโครงการ ฯ 40 %)
สุราษฎร์ธานี

มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559
กรกฎาคม พ.ศ.2562 กรกฎาคม พ.ศ.2563

การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับ ทุนวิจัยภายนอก..จาก สกว.
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การรับรู้การสร้างภาพลักษณ์สมุยสีเขียว
สกว

1 มิ.ย..-2559- 31 พค.
2560
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ผู้ได้รับทุน

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ประเภททุน

ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ

1.

แผนงานวิจัย แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้

สกว

ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
โครงการ
ธค 60- พย61

2.
1.

การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามันแบบบูรณาการและยัง่ ยืน
ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการ
พัฒนาเป็น MICE Destination

สวก
งบบูรณาการจังหวัด

2562
ส.ค. 60 - ส.ค. 61

2.

มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพื่อ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย วิทยา กรกฎาคม พ.ศ.2562 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่าในจังหวัดสุราษฎร์ เขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %)
ธานี

1.
2.

แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สกว
รูปแบบการจัดการความรูโ้ ดยชุมชนมีส่วนนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ มอ
พอเพียง กรณีศึกษาตาบลมะขามเตี้ย
การศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการ
สกว
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร. ณัฐยา ยวงใย

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข

3.

ธค 60- พย 61
มีค 61
มิย 59-พค 60
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ตารางA6.6 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ประจาสาขา
ผู้เข้ารับการอบรม ลาดับที่

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ

หน่วยงานที่จัด

วัน/เดืนอ/ปี

ผศ.ดร.สุทธิจติ ต์
เชิงทอง

1.

อบรมด้านการวิจัย

ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

19-20 กค 60

2.

Research zone

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

25-26 พค 60

3.

พบปะเจราจากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

สานักวิจัยและพัฒนา

14-20 มค 60

4

Research zone

5

Research zone

6

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

สานักงานคณะกรรมการวิจยั
26-29 พย 61
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
28-31 มค 62
แห่งชาติ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61

เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี

26 มิ.ย.2560

2.

การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUAQA

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี

6 มิ.ย.2560

3.

โครงการอบรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
: WIL)
เขตสุราษฎร์ธานี

9 ส.ค. 2560

4.

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

4 มิ.ย. 2561

ดร. อารีรัตน์ ทศดี 1.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี
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ดร.ณัฐยา ยวงใย

ดร.วีระศักดิ์ คง
ฤทธิ์

5.

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61

6.

การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome – based Education (OBE)

1.

การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUAQA

2.

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย

3.

โครงการอบรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
: WIL)
เขตสุราษฎร์ธานี

9 ส.ค. 2560

4.

4 มิ.ย. 2561

5.

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้เรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

6.

การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome – based Education (OBE)

1.

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วันที่ 11-15
วข.สุราษฎร์ธานี
มิ.ย.60

2.

อบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Teaching and Assessment

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 7 เม.ย. 60

9-10 มี.ค. 62
ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
6 มิ.ย.2560
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วันที่ 11-15
วข.สุราษฎร์ธานี
มิ.ย.60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61
9-10 มี.ค. 62
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ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ

ดร.อภิวัฒน์ อายุ
สุข

ดร. รพี พงษ์
พานิช

3.

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61

1.

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

ศูนย์สงเสริมพัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์

2.

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61

1

การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUAQA

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี

2

TQA Criteria

มีค 60

3

TQA Internal Organization Assessment

สค 60

4.

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

1.

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานใน
ท้องถิ่น

2.

การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUAQA

3.

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย

วันที่ 19-20
มิถุนายน 2560

6 มิ.ย.2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61
กค61
ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
6 มิ.ย.2560
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วันที่ 11-15
วข.สุราษฎร์ธานี
มิ.ย.60
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4.

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

ศูนย์สงเสริมพัฒนาการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์

วันที่ 19-20
มิถุนายน 2560

5.

เวทีเสวนาเชิงปฏิบตั ิการ *พื้นที่ชนบทไทย:โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
(TSDF –TRF SUSTAINABILITY FORUM (2017)

สกว. ร่วมกับ (มูลนิธิมั่นพัฒนา)

วันที่ 22 – 24
มิถุนายน 2560

6.

เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

7.

อบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที4่

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
26 มิ.ย.2560
สนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา มึสงขลานครินทร์
วข.สุราษฎร์ธานี
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ วันที่ 2 – 8 ก.ค.
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์ 2560

8.

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 25 ตค. 61
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure
that the quality and quantity of support staff 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.
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ผลการประเมินตนเอง

เกณฑ์
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is carried out to fulfil the
needs for
education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and
evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff are
identified and activities are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [5]
Overall opinion

รายงานผล
การ
ประเมิน
2560
คะแนน
3

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
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 - แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต คณะ ปี 2558
สนับสนุนประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จะได้รับ
การสนับสนุนจากวิทยาเขต ฯ รับผิดชอบโดย กองแผนงาน ซึ่ง - แผนการปฏิบตั ิการของแต่ละส่วนงาน
ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคลากรให้มี - หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์
ศักยภาพในการทางานและมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ธานี
ต่อ การให้ บ ริก ารนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร มี ก ารติด ตามผลการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่องานแผนและประกันคุณภาพ - นโยบายการรวมศูนย์บริการของวิทยาเขตสุ
ตามรอบปีงบประมาณ บุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรภายใน ราษฎร์ธานี
คณะฯ โดยบุ คลากรได้ ป ฏิบั ติง านตามแผนกลยุทธ์ภ ายใต้การ
กากับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่ายและมีการวางแผนร่วมกันใน
การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดภาระ งานเชิงพัฒนาและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดาเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานในที่ ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อเป็นการ
ติดตามและรับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน ในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ในส่วนของคณะได้มีการจั ดสรรงบประมาณ
เพื่อบุคคลากรในการพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากงานวิทยาเขตฯ
โดยมีการกาหนดลงในแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ และ
หลักสูตรฯ ได้รับ การสนั บสนุน จากบุคลากรของวิทยาเขตตาม
นโยบายการบริหารแบบรวมศูนย์ เช่น งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้ อ งสมุ ด งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา งานทะเบี ย นกลาง งาน
การเงินและพัสดุ งานบุคคล งาน อาคารสถานที่ และงานแผน
และประกันคุณภาพงานประชาสัมพันธ์
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
คุณสมบัติพื้นฐานของบุคลากรถูกกาหนดให้สอดคล้องกับ - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ความต้ อ งการของการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รฯ
กล่ า วคื อ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะในการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สานักงาน และคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดาเนิ นงานหลักสู ตรฯ หัวหน้าสาขาจะร่วมกาหนด คุณสมบั ติ
ของผู้สมัครร่วมกับฝ่ายบริหารคณะฯ และฝ่ายบริหารงานบุคคล
ของวิทยาเขต ฯ ในการรับสมัครบุคลากรจะดาเนินการประกาศ
ผ่ า นเว็บ ไซต์ ของมหาวิ ทยาลั ย บนหน้ า ข่า วรั บสมั ครงานโดย
ผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดได้โดยการดาวน์โหลด
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรกาหนดให้มีการสอบข้อเขียน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
และสัมภาษณ์โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
หรือหัวหน้างานเป็นกรรมการคัดเลือก ฝ่ายบริหารงานบุคคลของ
วิทยาเขต ฯ และฝ่ายบริหารคณะฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกฎระเบียบ
และสวั ส ดิ ก าร แก่ ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก โดยมี ก ารจั ด
โครงการปฐมนิ เ ทศให้ แ ก่ บุ ค ลากรใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ระบบงานของคณะฯ และหน่ ว ยงานในวิ ท ยาเขต
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
เนื่องจากเป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ทาให้การ - ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องเกณฑ์การ
ระบุและการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนจะ ประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน
ดาเนิ น การประเมิ น จากส่ ว นกลาง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ของ ในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการกาหนด TOR กลางและภาระงานแบ่ง
เกณฑ์การให้คณะ ในลักษณะ คะแนนงานทั่วไป และงานพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา งานนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อ
สร้ างความมั่น ใจว่าสมรรถนะและการให้ บ ริการสร้างความพึง
พอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
ทั้งนี้ในการรายงานผลปฏิบัติงานแต่ทุกรอบการประเมินจะมี
หัวข้อให้บุคคลากรระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหัวหน้างาน เพื่อจัดให้
มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร
เฉพาะราย ทั้งนี้คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
แบบเป็นทางการ บุคลากรสายสนับสนุนงานหลักสูตร
- เว็บไซด์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ภายในคณะฯ แบ่งการบริหารจัดการเป็นฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจ
ของหลักสูตร ฯ ดังนี้คือ ฝ่ายบริหารและวิจัย ฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ ฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินการตามภารกิจหลักของคณะฯ และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการ
บริการ วิทยาเขต ฯ จึงมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีการให้
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ผลการดาเนินงาน
รางวัลยกย่องให้เกียรติโดยแบ่งเป็นระดับขั้นผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น และดีมากด้านต่างๆ ในวันปีใหม่ วันสงกราน และวันแห่ง
คุณค่าของสงขลานครินทร์ แบบไม่เป็นทางการมียกย่องชมเชย
ส่งเสริมการทางาน เช่น การที่ผู้บริหารมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่บุคคลากรในวันสาคัญ เช่น วันเกิด วันสาเร็จการศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ วันเสร็จสิ้นภารกิจของกิจกรรมและโครงการของคณะ

รายการหลักฐาน

ตาราง A7.1 จานวนเจ้าที่ฝ่ายสนับสนุน (Number of Support staff) ปีการศึกษา 2560 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)
หน่วยงานสนับสนุน
รวม
ปริญญา
มัธยมศึกษา
ปวส.
ตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
0
1
2
1
0
4
บุคลากรห้องสมุด
0
3
9
1
0
13
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
0
0
17
3
1
21
วิทยาศาสตร์
6
5
55
8
0
74
บุคลากรด้านงานบริหาร
บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา
บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา
รวม

0

0

11

5

0

16

0

0

8

1

0

9

6

9

102

19

1

137

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีจานวนบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จาก 130 ตาแหน่งเป็น 137
ตาแหน่ง
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AUN 8
Student Quality and Support
Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload, student progress, academic performance and
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and
corrective actions are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality
student learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well as personal
well-being.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students
are determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is
conducive for education and research as well as personal
well-being [5]
Overall opinion

รายงานผล
การ
ประเมิน
2560
คะแนน
3

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date
หลักสูตรมีการการกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา - เว็บไซด์
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรฯได้ร่วมกาหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หลั ก สู ต รฯ ด าเนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นแต่ ล ะปี
การศึก ษา ตามนโยบายของวิ ทยาเขตสุ ร าษฎร์ธ านีอ ย่า งมีร ะบบ โดย -เ อ ก ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
1. ระบบโครงการรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้ ) มหาวิทยาลั ย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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 มีการกาหนดคุณสมบัติ
ทางการศึกษา ค่าน้าหนักเกณฑ์ขั้นต่า แต่ละวิชา มีส่วนร่วมในการกาหนด
องค์ประกอบชุดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก จานวนรับ และดาเนินการในส่วน
ของการสอบสัมภาษณ์
2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนิ น การตามระบบและกลไกของ
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยคณะฯ มีส่วนร่วม และ
หลักสูตรฯ มีการกาหนดคุณสมบัติ จานวนรับ และดาเนินการในส่วนของ
การสอบสัมภาษณ์
3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตและมหาวิทยาลั ยด าเนิน การรั บ
สมัคร (โดยวิธีพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560 นอกเหนือจากระบบการรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรงและ Admissions แล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเรียน
ไม่ครบจานวนตามเป้า ทางวิทยาเขตฯ ได้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธี
พิเศษ เพิ่มเติมซึ่งรับผิดชอบโดยงานรับนักศึกษาดังนี้ โครงการเยาวชนร่ม
ศรีตรัง, โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน, โครงการเพชรนครินทร์และ โครงการ
เส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ โครงการผลการเรียนดี โครงการมุ่งมั่น
สู่สงขลานครินทร์ และโครงการทุนช้างเผือก ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว
ในการกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
นี้ หลักสูตรฯได้ร่วมกาหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษา โดย
กาหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่า
กว่า 2.50 และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้กาหนดจานวนรับ
Page 109

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษาใหม่ ตามแผนการรั บ ทั้งหมดจานวน 120 คน และทาการ
คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นเกณฑ์ โ ดยการสั ม ภาษณ์ โ ดย กรรมการซึ่ ง เป็ น
อาจารย์ในหลักสูตรฯ จานวน 2 คน จากโครงการรับนักศึกษาใหม่ที่กล่าว
มาข้างต้น หลักสูตรฯได้กาหนดจานวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 รวม
63 คน โดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการรับ
นักศึกษา และดาเนินการตามกระบวนการ โดย สาขามีการประชุมและ
พิจารณาจานวนและคุณสมบัติทุกปี และดาเนินการคัดเลือกใบสมัครตาม
เกณฑ์ที่ประกาศไว้ และส่งรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวให้กับวิทยาเขต ในการ
ดาเนินการต่อไป ทั้งนี้จากยอดนักศึกษาใหม่ปี 2561 ของสาขามีจานวน
ลดลง หลักสูตรได้นาผลดังกล่าวมาทาการทบทวนเพื่อจัดทาแนวทางการ
รับนักศึกษาใหม่ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร โดยทางหลักสูตร
มีความคิดเห็นว่าน่าจะมาจากผลของการใช้ระบบ TCAS ใหม่ในการรับ
นักศึกษาใหม่ครั้งแรก

รายการหลักฐาน

นอกจากนี้ หลักสูตรฯร่วมกับงานรับนักศึกษาได้จัดข้อมูลแขวนไว้
เป็ น ประกาศทางเว็ บ ไซต์ โ ดยก าหนดช่ อ งทางการรั บ สมั ค รในวิ ธี ก าร
เงื่อนไขและคุณสมบั ติต่างๆของนั กเรี ย นและมีการปรับปรุงข้อมูล ให้ มี
ความทันสมัยตลอดเวลา
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
การรับนักศึกษาใหม่ในโครงการต่างๆ หลักสูตรได้กาหนดเกรด - รายงานการประชุมสาขา/
ขั้นต่า 2.50 เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน ที่เชื่อได้ว่าจะทาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก แผนการรับนักศึกษา
มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเรียนได้จบตาหลักสูตร ยกเว้นโครงการรับ - ตาราง A8.1
แบบ Admissions และ โครงการรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้) อีกทั้ง - ตาราง A8.2
ELOs ของหลักสูตรเน้นทักษะการคิดและคานวณเป็นพื้นฐานสาคัญใน
การเรี ยน จึ งได้กาหนดรั บ รั บ เฉพาะผู้ที่จ บ สายวิทย์ -คณิต และ ศิล ป์ คานวณ
การรั บ เข้ านั กศึ กษาแต่ล ะโครงการมี วิธี การและเกณฑ์ ในการ
คั ด เลื อ กผู้ เ รี ย นแตกต่ า งกั น โดยโครงการรั บ ตรง/ โควตาพิ เ ศษที่
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การ และการรั บ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ดาเนินการตามระบบและ
กลไกตามมติของสมาคมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (สอท.) ภาพรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะกาหนดคุณสมบัติทางการศึกษา รวมถึงค่า
น้าหนักเกณฑ์ขั้นต่าแต่ละวิชา สาหรับในระดับหลั กสูตร ฯ จะมีส่วนใน
การกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวด้วย อีกทั้งมีในการดาเนินการในส่วน
ของการสอบสัมภาษณ์เอง โดยตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรทาหน้าที่เป็น
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อนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติการประเมินผลวิธีการ
รับเข้าและเกณฑ์การรับเข้า
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
การก ากั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ด้ า นการเรี ย น ศั ก ยภาพทาง - โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่
วิชาการ การวางแผนการเรียนของผู้เรียนนั้น หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีระบบ ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาครบทุกคน (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูแล - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
นักศึกษาของตัว เองตลอด 4 ปี ) และทางหลั กสูตรฯ ยังได้จัดโครงการ - มคอ.3
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษาเสริมด้วย เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในด้านการเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา และปัญหาต่างๆ
หลั ก สู ต รฯ ยั ง ได้ก าหนดให้ นั ก ศึ กษาจะต้ อ งเข้ า พบอาจารย์ ที่
ปรึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนลงทะเบียนและหลังจากนั้นจะจัดขึ้นใน
สัปดาห์ที่ 2 หลังสอบกลางภาค อีกทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการ
เรียน รับฟังและให้คาแนะนาในการเรียนและการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา
ในที่ ป รึ ก ษา รวมถึ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถ ติ ด ตามข้ อ มู ล ผลการ
ลงทะเบี ย นและผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาโดยผ่ า นระบบสารสนเทศ
นักศึกษา(https://sissurat9.psu.ac.th/Default.aspx) เพื่อช่วยในการ
วางแผนและให้ คาปรึ กษาแก่นั กศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายัง
สามารถบั น ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษาลงในระบบสารสนเทศรายบุ ค คล
นักศึกษาสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ และยังจัดเวลาสาหรับให้ คาปรึกษาแก่
นักศึกษาสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง
การดูแลนักศึกษาเรียนอ่ อนหรือมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์นั้น
ทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นักศึกษาที่ระดับผลการเรียนอยู่ในสภาพรอ
พินิจ (ระดับผลการเรียน 1.00- 1.99 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1)
และสภาพวิทยาทัณฑ์ (ต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
และชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4) ไม่อนุ ญาตให้ ล งทะเบียนผ่ านเวปไซด์ของ
มหาวิทยาลัยจนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นชอบ ดังนั้นนักศึกษาจะต้อง
เข้าพบและปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ต้องอนุญาตให้ลงทะเบียนโดยการปลดล็อคในระบบลงทะเบียน
รายบุ ค คล นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของอาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าจะ
กาหนดให้มีจานวนชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยระบุใน มคอ.3
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support
services are available to improve learning and employability
ผลจากการที่หลักสูตรฯ ได้มีร ะบบติดตามการได้งานทาของ - iqa.surat.psu.ac.th
บั ณ ฑิ ต ผ่ า นการส ารวจทั้ ง จากแบบสอบถามและการติ ด ตามผ่ า น
Facebook ของหลักสูตรฯ พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีแนวโน้มได้งานในกลุ่ม - เว็บไซด์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ดังนั้ นในหลักสูตรจึงได้เน้นการเรียนการ สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
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สอนในกลุ่มรายวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อสอบ Single License (ใบอนุญาตสาหรับผู้ขายหลักทรัพย์)
โดย นศ.ที่สอบผ่าน SL ทุกคนได้เข้าทางานในสถาบันการเงินและบริษัท
หลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมสอบ
ในโครงการ Young Financial Star Competition ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีโครงการติวให้ก่อนสอบทั้งนี้มีนักศึกษาสอบผ่าน
เข้ า รอบสุ ด ท้ า ยทุ ก ปี และหลั ก สู ต รฯได้ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มสอบใน
โครงการ New Breed Analyst@U-Net 2018 และมีนักศึกษาได้เข้ารอบ
สุดท้าย
ในส่วนของการให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา หลักสูตรฯ
ได้จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะ ให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และด้านอื่นๆ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
นอกจากการการให้ คาปรึกษาทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจะ
ได้เข้าร่ว มกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรั บผิ ดชอบจั ดโดยงานพัฒ นานักศึกษาของ
วิทยาเขตภายใต้ ร ะบบรวมศูน ย์ รวมถึงโครงการที่จั ดโดยคณะฯ และ
หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษา
กล่าวคือ
1. งานพัฒนานักศึกษาทาหน้าที่โค้ช (ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา)
เพื่อให้คาปรึกษาแนะแนวทางรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่ม
ผู้น าสามารถดาเนิ น กิจ กรรมนั กศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เกิดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมนักศึกษานาไปสู่การทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติทุกด้าน การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านการพิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบและอยู่ กากับ ดูแลของคณะกรรมการที่ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารของคณะเป็นองค์ประกอบหลัก โดยจัดทาแผนเป็น 2 ประเภท
คือ
1) แผนการจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา (กิ จกรรมที่ จั ด ให้ แ ก่
นักศึกษาโดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและ
กากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการด าเนิ น งานพั ฒ นานั กศึ ก ษา วิท ยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี
2) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
(กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมตามความชอบความสนใจโดย
องค์กรกิจ กรรมนั กศึกษา องค์การนั กศึกษา,สภานักศึกษา,ชมรมต่างๆ

รายการหลักฐาน
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)
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เป็ น ผู้ รั บผิ ดชอบ) ผ่ านการพิจารณาและกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารเงินบารุงกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. มี กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่
นักศึกษา วิทยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี มีการจั ดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกัน คุณภาพแก่ผู้ น ากิ จ กรรมนั กศึ กษา รวมทั้ ง การดาเนิ นโครงการ
ต่างๆถูกกาหนดให้ มีการวางแผนโครงการ รายงานผลสรุปการดาเนิน
โครงการตามหลักการประกันคุณภาพ PDCA
ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและดาเนินชีวิต ดังนี้
1. โครงการอบรม Microsoft Excel/Microsoft Word/Infographic
2. โครงการพิมพ์ดีด
3. โครงการ Microsoft word สาหรับทารายงาน
นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น โครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา โครงการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็ น ต้ น ส าหรั บ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด โครงการ /
กิจกรรม ต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ในส่วน
ของข้อเสนอแนะที่ได้ในแต่ละกิจกรรม จะถูกนามาพิจารณาในการประชุม
ของหลั ก สู ต ร ฯ เพื่ อ การด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไปให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
เพิ่มขึ้น
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
วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารบริ ห ารงานแบบรวมศู น ย์ บ ริ ก าร - ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ
ประสานพันธกิจ การจั ดการด้านสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุน
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรับผิดชอบโดย ส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่ง - iqa.surat.psu.ac.th
อ านวยความสะดวกต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ศู น ย์ ส นเทศและการเรี ย นรู้ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การจั ด การความพร้ อ มด้ า นอุ ป กรณ์ ความพร้ อ ม ด้ า น
เทคโนโลยี และความพร้ อ มด้ า นการให้ บ ริ ก าร เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งสมุ ด การบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิว เตอร์ การติด ตั้งกล้ องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi
เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาด
ใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่ว พื้นที่ภายในอาคาร รวมทั้งการบารุงรักษา
ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการทาแบบสอบถามความ ต้องการ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์
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ผู้สอนเพื่อจัดหาเป็นคราวๆ ไป
ห้ อ งสมุ ด มี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ทั้ ง ในรู ป แบบของ
หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการ เรียนรู้อื่นๆ โดยมีการสารวจความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม
และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้
วิทยาเขตฯ จัดรถบริ การรถรับ -ส่ง นักศึกษาตามจุดต่างๆ เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางภายในวิทยาเขต และยังได้จัดให้มีพื้นที่ส่อง
สว่างพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดอ่านหนังสือให้กับนักศึกษาและการจัดให้
มีศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูและตลอด 24 ชม.
ระบบรักษาความปลอดภัย จัให้มีการควบคุม ดูแลการเข้าออก
ตั้งแต่ประตูทางเข้าหลั ก ทั้ง 3 ทาง พร้ อม เจ้าหน้าที่เวรยาม และการ
ตรวจตราในพื้น ที่ต่างๆ ของวิทยาเขต รวมถึงการจัดให้ มีส ติกเกอร์ติด
ยานพาหนะ เพื่อการควบคุม ยานพาหนะ พร้อมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในยามจาเป็น

รายการหลักฐาน
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ตาราง A8.1 Intake of First-Year Students
Academic Year
2557
2558
2559
2560
2561

Applicants
No. Offered
142
115
138
-

No. Applied
120
120
120
120
120

No. Admitted/Enrolled
143
112
121
112
63

ตาราง A8.2 Total Number of Students
students
Academic Year
2556
2557
2558
2559
2560
2561

1st

2nd

3rd

4th

>4th

Year

Year

Year

Year

Year

122
139
111
121
112
63

82
104
122
102
118
106

118
79
100
117
99
118

62
116
77
100
116
99

5
2
3
1
3
3

Total
389
440
413
441
448
389
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials
and information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of
the study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and
communication technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and
students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure
that enables the campus community to fully exploit information technology for
teaching, research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
9.1 The teaching and learning facilities and equipment
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are
adequate and updated to support education and research
[1]
9.2 The library and its resources are adequate and
updated to support education and research [3,4]
9.3 The laboratories and equipment are adequate and
updated to support education and research [1,2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are
adequate and updated to support education and research
[1,5,6]
9.5 The standards for environment, health and safety; and
access for people with special needs are defined and
implemented [7]
Overall opinion

รายงานผล
การ
ประเมิน
2560
คะแนน
3

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
สาหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี - iqa.surat.psu.ac.th
กระบวนการดังนี้
1. น าผลประเมิ น และปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆ จากการ - ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ
ให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ในปี 2559 นามาเข้าที่ประชุมของของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โดย
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
เพื่อหาแนวทางการแก้ปั ญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี และความพร้ อ มด้ า นการให้ บ ริ ก าร เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้ องสมุด เพื่อให้นักศึก ษาสามารถ
นาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้
2. เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป จากการประชุ ม แล้ ว จะน าไปตั้ ง เป็ น
งบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดทาคาขอซื้อ
หรือดาเนินการในปีต่อไป
แนวทางในการบริ ห ารจั ดการห้ อ งเรี ย น และห้ อ งปฏิบั ติการ ศูน ย์
สนเทศและการเรี ย นรู้ ไ ด้ ส ารวจความพร้ อ มของห้ อ งเรี ย น และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ น าส่งให้งานทะเบียนเป็นผู้จัดตารางเรียน ให้
เหมาะสมตามที่ ท างคณาจารย์ ข องคณะได้ แ จ้ ง ไว้ จากนั้ น ศู น ย์
สารสนเทศจะดาเนิ น การจั ดเตรี ย มความพร้ อมของห้ อ งเรี ยนตาม
ข้อมูลที่ได้รับ
3. ศู น ย์ ฯ มี แ ผนจั ด เตรี ย มก าลั ง คนรั บ มื อ โดยมี ก ารแบ่ ง
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน
4. ศูนย์ฯ มีระบบการประเมินผลการให้บริการประจาปี เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการ ให้บริการด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับ
ทราบข้อมูล อย่างรวดเร็ว
ปี 2561 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ดาเนินการจัดเตรียม
ความพร้อมของห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้อง
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย ภาพ 3
มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ ง จ านวน 2 ห้ อง และห้ อ งปฏิบั ติการ
คอมพิ ว เตอร์ ขนาด 60 ที่ นั่ ง จ านวน 2 ห้ อ ง ความพร้ อ มของ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา จานวน 2 ห้อง
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แบ่งเป็น ห้ องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 50 ที่นั่ ง จานวน 1 ห้อง
และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
นอกจากนี้ ศูน ย์ ฯ ได้กาหนดให้ มีการประชุม เตรีย มความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ และ มีแผน
สารวจรายวิชา จานวน นศ. และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้การศึกษา
และอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกปีการศึกษา
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
การจั ด หาทรั พ ยากรและสื่ อ การเรี ย นรู้ ภ ายในห้ อ งสมุ ด - iqa.surat.psu.ac.th
ดาเนินการโดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งดูข้อมูลได้ -เว็บไซด์ห้องสมุด (บริการยืม
จาก https://iqa.surat.psu.ac.th โดยได้ มีการประเมินจากผล ระหว่างห้องสมุด)
ดาเนิ น งานในปี ที่ผ่ า นมา ทั้ งนี้ ก ารจั ดหา ดั งกล่ าวจะจั ดผ่ านความ http://lib.surat.psu.ac.th/
ต้องการของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
การสื บ ค้ น ทรั พ ยากรห้ อ งสมุ ด นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ยั ง - https://tqf-surat.psu.ac.th/
สามารถสืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ มคอ.3
เครื อ ข่ า ยในสถาบั น และเครื อ ข่ า ยภายนอกสถาบั น ฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ E-journal , E-Publish ที่สามารถให้บริการนักศึกษา - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ทั้งในและนอกสถานที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งจัดบริการตอบคาถาม และความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และช่วยในการค้นคว้า ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหา หอบรรณสารสนเทศ
เกี่ยวกับห้องสมุด หรือการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ที่มาติดต่อด้วยตนเอง และสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซด์ห้องสมุด
ด้านการจัดเตรียมหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนการสอน ทาง
หอบรรณสารสนเทศ วิ ท ยาเขตฯ ได้ ท าการส ารวจข้ อ มู ล ทุ ก ภาค
การศึกษาผ่านระบบ https://tqf-surat.psu.ac.th/ เมื่ออาจารย์ได้
ทาการกรอก มคอ.3 ทางหอบรรณสารสนเทศก็จะทราบข้อมูลและ
วิเคราะห์ ค วามพอเพี ย งและจั ดสอบถามความต้องการแก่อาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อดาเนินการจัดซื้อต่อไป
ปี 2561 งานหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้
มีการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรห้องสมุด
และการบริการสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของ
ห้องสมุด ด้านบุคลากรของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ เป็นต้น
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะ - ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ศาสตร์ แต่หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการสิ่งสนับสนุน - หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าดู
การเรียนรู้ภายใต้ระบบรวมศูนย์ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ งานในสถานประกอบการ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ นอกเหนือจากนั้น ทางหลักสูตรฯ ยังมี - ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ความร่วมมือกับสถานประกอบการนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ อาทิเช่น รายวิชา
สัมมนา รายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็นต้น
ในกรณีที่ ห้ องเรี ย นมีอุ ป กรณ์โ สตทัศ นะศึ กษารุด อาจารย์
สามารถแจ้งซ่อมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจากนี้ หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะครั้ ง จะมี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในเบื้องต้น โดยจะมีแม่บ้านทาความ
สะอาดเป็นประจา
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
บทบาทของการดูแลงานด้าน IT และ ระบบ E-Learning - สรุปผลความพึงพอใจและความ
ของหลักสูตรเป็นหน้าที่ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และงานระบบ ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
กลางของ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีการจัดซื้อโปรแกรมการเข้าถึงเวบ เทคโนโลยีและการเรียนรู้ ศูนย์
ไซด์ที่สนับสนุนทางด้านศึกษาและวิจัย เช่น ด้านการเรียนการสอนมี สนเทศและการเรียนรู้
การใช้ระบบสารสนเทศโดยผ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
ได้แก่
1. ด้านการจั ดการศึกษามี PSU-Student Information
System เพื่อติดตามผลด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียน ของ
นักศึกษาซึ่งสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี ระบบ PSUTQF ซึ่งช่วยสนับสนุนและการติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรประจาคณะผ่านการจัดทา 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. ด้านการสนับสนุนผลการดาเนินงานของบุคลากรสามารถ
ดาเนินการผ่านได้ทั้งทางระบบ MIS-PSU , Competency-PSU และ
TOR online – PSU
กระบวนการในการจัดหาความพร้อมด้านสารสนเทศและไอ
ที ด้านความพร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
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สารสนเทศ หลักสูตรมีส่วนร่วมในการกาหนดขนาดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษาโดยกาหนดให้หลักสูตรต้องดาเนินการสารวจข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์สนเทศและ
การเรี ยนรู้ได้ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นประจาทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง
พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด มี
การวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มในแต่ล ะปีมาเป็นส่ วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อ
และทดแทน
ในปี 2561และได้ดาเนินการขยายจุด Wifi เพื่อให้นักศึกษา
ได้สามารถเข้าถึงการ เรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดย
ติดตั้งจุด Wifi รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับ ส่งข้อมูล 2
ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จานวน 60
จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จานวน 68 จุด
ด้านความปลอดภัยผู้ใช้จะต้องมีการเข้า Username และ
password ทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงตัวและระบุสมาชิกผู้ใช้งาน อีก
ทั้งมีการใช้ Microsoft Security Essentials เพื่อป้องกับไวรัส
คอมพิวเตอร์
อี ก ทั้ ง นี้ ปี 2561 ทางศู น ย์ ส นเทศและการเรี ย นรู้ ข องงาน
วิทยาเขตฯ ได้มีการสารวจความสรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในรอบต่อไปอนาคต
โดยระดับ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 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 ะ ก า ร เ รี ย น รู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ( = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรของงาน
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ ( = 3.55) ด้านกระบวนการทางานของ
งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ( = 3.52) ด้านการให้บริการระบบสาร
เทศ MIS ( = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ( = 2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย ( = 2.82) ด้าน
ความไม่พึง พอใจ เช่ น อุป กรณ์ ไม่ทั น สมัย เสี ย ระบบเครือ ข่า ยไม่
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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 มีระบบควบคุมการทางาน โดยแบ่งกลุ่มงาน
- ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต ฯ
ออกเป็น งานภูมิทัศน์ งานโยธา งานไฟฟ้า ได้มีดาเนินการให้มีรถ
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
สวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2554 และ พ.ศ. 2559
จัดเตรียมห้องพยาบาลและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต ฯ เตรียม
ความพร้อมสถานที่ออกกาลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการใช้ ย านพาหนะของนั ก ศึ ก ษา
จาเป็นต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย
มีจุดตรวจก่อนเข้ามาในมหาวิทยาลัยทั้งขาเข้าและขาออก
มี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มบั น ทึ ก ภาพในจุ ด ที่ ส าคั ญ
ภายในอาคาร เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ
มีการติดป้ายห้ องเรีย น ตารางเรีย น ห้ องประชุม สุขา และ
คาแนะนาในการใช้ห้องในจุดที่เห็นได้ชัด
สาหรับการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี วิทยาเขต ฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจาปี และได้มีการ
จัดสรรแม่บ้านทาความสะอาดในแต่ละชั้น พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบ
ความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
รวมถึงให้มีการรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารหากเกิดเหตุการณ์ไม่
ปกติ
นอกจากนี้ หลั กสู ตร ฯ ยั งได้คานึ งถึงสุ ขภาพของนั กศึกษา
โดยกาหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนพลศึกษา จานวน 2 หน่วยกิตใน
ชั้นปี ที่ 1 ส่ วนชั้นปี ที่ 2 นักศึกษาจะต้องเลื อกลงรายวิช า 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
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development [1]
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and
learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the
library, laboratory, IT facility and student services) is
subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and enhancement
[6]
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10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
การออกแบบและพัฒ นาหลั กสู ตรฯ ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2554 ได้ด าเนิ นการ - มคอ.2 หลั ก สู ต ร
ภายใต้เกณฑ์การปรั บปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลั ย โดยมีการใช้ข้อมูล ความ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
ต้องการ และข้อมูลป้ อนกลับจากผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และ พ.ศ. 2559
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลั กสูตรเป็นประเด็นสาคัญในการปรับปรุงหลั กสูตร อีกทั้งมีการจัดวิ - รายงานผลการ
ภาษณ์ ห ลั ก สู ต รซึ่ ง จั ด พบทั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างวิ ช าการ และผู้ ป ระกอบการที่ ประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็น นาไปสู่การปรับชื่อหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้อง ของหลักสูตร ฯ
กับ ความต้อ งการของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และเหมาะสมทางวิช าการที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของบัณฑิต
การบริหารหลักสูตรตามหลักสูตร พ.ศ.2554 ใช้มาครบ 4 ปีในปี 2559
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบ
ของ สกอ. โดยหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 เพื่อใช้
กับนักศึกษารหัส 60-63 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดนี้ ได้ปรับการนาเข้า
ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ยังได้เพิ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น
ผู้นักศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า นศ. มีรายวิชาที่เรียนมากเกินไปไป
ในรายวิชาชีพบังคับที่ นศ.ต้องบังคับเรียน ดังนั้นจึงมีการปรับรายวิชาในหมวด
ของวิช าชีพเลื อกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ นักศึก ษาได้เรียน และลดวิชาชีพ
บังคับลง
ผู้ใช้บัณฑิตจากการพูดคุย สัมภาษณ์ในช่วงนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาประจาทุกปี
ศึษย์เก่า ได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามภาวะการได้งาน
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ผ่านการส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2)ให้วิ
ภาษณ์
- นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาผ่านช่องทางการประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
หลักสูตรยังไม่มีการประเมินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น - มคอ.2 หลั ก สู ต ร
ทางการส าหรั บ สู ต รปั จ จุ บั น แต่ ห ลั ก สู ต รฯ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง การ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
ดาเนินงานโดยพยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนทุก และ พ.ศ. 2559
คนมีการประชุมร่ ว มกัน และคณะกรรมการประจาหลั กสู ตรเป็นผู้ ดาเนินการ
กาหนดแนวทางพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนและ
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ตลาดแรงงานรวมถึงการจัดประชุมเพื่อนาความคิดเห็นและคาแนะนาที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร ฯ
กระบวนการการออกแบบและพัฒ นาหลั กสูตร ฯ มีกระบวนการตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามระเบียบของ สกอ. ตั้งแต่การกาหนดแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และมีการ
ตรวจสอบประเมิ น ผลกระบวนการออกแบบโดยได้ เ ชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ มาให้ ข้ อ เสนอแนะ และวิ ภ าคหลั ก สู ต ร ก่ อ นที่ จ ะเสนอ
หลักสูตร ฯ เพื่อขออนุมัติหลักสูตร ฯ ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ
สกอ. ตามล าดั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ ฝ่ า ยด าเนิ น การออกแบบ
หลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกาหนด โดยได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้
1.
สารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการทั้งเอกชน
และรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพื่อทราบความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ฯ และนาความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร ฯ
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดทาหลักสูตร ฯ
3.
ร่างและจัดทาหลักสูตร ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
4.
คณะกรรมการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ร่ า งหลั ก สู ต ร ตามข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างหลักสูตร และปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทาเล่ม
หลักสูตร ตามรูปแบบที่กาหนด
5.
เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
เสนอต่อ สกอ. ตามขั้นตอนเพื่ออนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติ
จาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ฯ มีการดาเนินการ
ทุ ก ปี โดยที่ ผ่ า นมาได้ ป รั บ แผนการเรี ย น และแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดในเล่ ม
ปรับปรุงหลักสูตรเล่มเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมต่อความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาหลั กสูตรโดยผ่าน
ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถ
ประเมิ น อาจารย์ เ ป็ น การลั บ ผ่ า นระบบออนไลน์ข องมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง ผลการ
ประเมินของทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีถึงดี ซึ่งอาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินไป
ปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอน มี การรั บ ฟัง ความคิด เห็ นจากผู้ ใ ช้บั ณฑิ ตผ่ านการ
นิเทศสหกิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วม
ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ
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หลั กสู ตร ฯ มีการจั ดการประเมินหลั กสู ตรอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒ นา
วิธีการเรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพื่อทาการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสามารถทาได้
ทุก 5 ปี
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพของข้ อ สอบหลั ก สู ต รมี ก ารแต่ ง ตั้ ง - รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ทั้งนี้มีการประเมินคุณภาพการเรียนการ (การเรียนการสอน)
สอนจากนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อหลักสูตร ฯ จะได้มีการประชุมเพื่อการ - ตัวอย่างเว็บไซด์ class
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน เช่น มีการปรับให้ start ของผู้สอนใน
สอนนอกเวลาราชการ และมีการปรับรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน หลักสูตรฯ
เช่น เน้นการใช้สื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ผู้สอนทุกคนใช้ class start
หลักสูตรกาหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดย - มคอ. 3 ของหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในส่วนของ ฯ
การตัดเกรดและแจ้ งให้ นักศึกษารั บรู้กระบวนการอย่างชัดแจ้ง และจัดทาการ
ประเมินการสอน รวมทั้ง มคอ.3 และ มคอ.5 รวมทั้งปรับปรุง มคอ.3 เป็นประจา
ทุกปี
นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีระบบการจัดทา มคอ. 3 ผ่าน ระบบออนไลน์ของ
สถาบันในทุกรายวิชา และ SAR ระดับหลักสูตร การติ ดตามข้อมูลสาหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และหลักสูตรฯ มี
กระบวนการตรวจสอบการประเมิน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยกาหนดให้
อาจารย์ ผู้ส อนระบุ วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินใน มคอ. 3 ตลอดจน มีการกากับดูแลให้ อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ตามหลักสูตรฯ มีการรายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการตรวจสอบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 25
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูต รฯ กาหนดให้นักศึกษาทุกคนสามารถ
เข้ า ประเมิ น รายวิ ช า อาจารย์ ผู้ ส อนผ่ า นระบบออนไลน์ ข องสถาบั น ส าหรั บ
อาจารย์ต้องมีผลการประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 หากอาจารย์
ที่มี ผ ลการประเมิ น ต่ ากว่ า มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ หลั ก สู ต รฯ จะพิ จ ารณาหา
แนวทางช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป
ส าหรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพข้ อ สอบและการประเมิ น ผลการเรี ย น
หลักสูตรฯ จะมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพทางด้านวิชาการ
ของหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเข้าใจ และครอบคลุม
เนื้อหาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ก่อนจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ทาสาเนาข้อสอบต่อไป ใน
ส่วนการประเมินผลคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตาม มคอ. 3 ที่อาจารย์ได้ประกาศให้นักศึกษา ทราบตั้งแต่สัปดาห์แรก
หากคณะกรรมการฯ พบข้อผิ ดพลาดจะมี การสอบถามอาจารย์และส่ งคืนให้
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อาจารย์ดาเนินการแก้ไขก่อน ประกาศให้นักศึกษาทราบผ่านระบบส่งผลการเรียน
ของสถาบันต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตร ฯ มีการสนับสนุนให้มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียน - มคอ. 3 ของหลักสูตร
การสอน ซึ่งมีบางรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการผลจากการวิจัยกับการเรียนการ ฯ
สอน เช่น
1. รายวิชา 929-205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีการเน้นการสอบแบบ Active
Learning ในลักษณะของ Research Based Learning และผู้สอนได้นาผลวิจัยที่
ดาเนินการแล้ว มาเป็นตัวอย่างประกอบให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
2. รายวิชา 929-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น , 929-415 เศรษฐมิติประยุกต์ โดยนา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่าง/ กรณี
ประกอบในการจัดการเรียนสอน
3. รายวิชา 929-401 กระบวนการวิจัยสาหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยนา
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่างประกอบในการสอน เป็นต้น
4. รายวิชา 929-460 โครงงานนักศึกษา (Student Project) โดยกาหนดให้
นักศึกษามีการทาโครงงานวิจัย (เทียบเท่ากับปริญญานิพนธ์) โดยมีการจัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหัวข้อโครงงานวิจัย และก่อนจบต้องมีการสอบปกป้อง
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ กั บ คณะกรรมการสอบโครงงาน ตามค าสั่ ง 003/2562 โดยปี
การศึ ก ษา 2561 สาขามี โ ครงงานวิ จั ย ทั้ ง หมด 17 เรื่ อ ง ทั้ ง นี้ มี ผ ลงานจาก
โครงงานวิจัยของนักศึกษาบางส่วนได้นาผลงานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ (TCI)
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ กาหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจา ในแต่
ละภาคการศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ ส ามารถสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และพัฒนาความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ตลอดจนการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนนาผลงานวิจัย
การให้บริการ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเพื่อนามาใช้บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
การพัฒนาคุณภาพในห้องสมุดในการพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น - iqa.surat.psu.ac.th
มีการประเมินผลการใช้บริการในทุก ๆ ปี ผ่านทางเว็บไซด์ พบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (เฉลี่ย คือ3.75) ในด้านขั้นตอนการขอรับบริการไม่ - มคอ. 5 ของหลักสูตร
ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่ายมากที่สุด ( 3.91) และการให้บริการมีความถูกต้อง (ออนไลน์)
และรวดเร็ว (3.90)
หลักสูตร ฯ ได้จัดทาการประเมินผ่านระบบ มคอ. 5 โดยอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินและใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในด้านคุณภาพการใช้
บริการในด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุงในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเทคโน ฯ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
(ห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ) และศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ในด้านความ
พร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ทาให้มีการปรับปรุงในด้านต่างๆ ดีขึ้น
นอกจากนี้ ส ถาบั น โดยฝ่ า ยงานแผนและประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งาน
อธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ระบบ
สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ของนักศึกษาทุกปี แต่ผลการประเมินประจาปีการศึกษา 2559
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการนิเทศสหกิจ - แบบบันทึกการนิเทศ
ศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมให้ข้อคิดเห็น งานสหกิจศึกษา
ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรทุกรอบการปรั บปรุงหลั กสู ตร ฯ หรือในรอบการของ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
ผู้เรียนซึ่ง เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อประกั นคุณภาพบัณฑิต โดยมีการกาหนด นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาไว้ ธานี
5 ด้าน ดังนั้นหลักสูตรฯ ต้องให้ความสาคัญกับการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้มี - ม ค อ . 2 ห ลั ก สู ต ร
ส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม และศิษย์ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
เก่า เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ เรียนรู้ที่ และ พ.ศ. 2558
คาดหวังและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรฯ ในอนาคต
-รายงานการประกั น
คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ปี
2559
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
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.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored
and benchmarked for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students
are established, monitored and benchmarked for improvement
[2]
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established,
monitored and benchmarked for improvement [3]
Overall opinion

รายงานผล
การ
ประเมิน
2560
คะแนน
2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
2561
คะแนน
3

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
11.1 The pass rates and
dropout rates are
established, monitored
and benchmarked for
improvement

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

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของ
นั กศึ กษา โดยเริ่ มในปี การศึก ษา 2554
จนถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ดั ง แสดงใน
ตารางด้ า นล่ า ง และได้ มี ก ารติ ด ตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาใน
ทุ ก ชั้ น ปี โดยมี ร ะบบของอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาซึ่ ง สามารถติ ด ตามผลการเรี ย น
ของนั ก ศึ ก ษาได้ ผ่ า นระบบสารสนเทศ
นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่มีผ ลการเรียน
ระดับ Probation มีระบบ Lock การ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเพื่อวาง
แผนการเรียนก่อนทุกครั้ง อีกทั้งอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในรายวิ ช าจั ด ท า มคอ. 5
และผ่านทาง TQF online จากนั้น
หั ว หน้ า สาขารวบรวม มคอ.5 น ามา
วิ เ คราะห์ และจั ด ท า SAR
เพื่ อ
ประเมินผลการดาเนินงานและนาไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามระยะเวลา
ในการจบการศึ ก ษา ได้ แ ก่ การเข้ า พบ
นักศึกษาเพื่อปรึกษาการเรียนกับอาจารย์
ที่ปรึกษาตามชั่วโมงกาหนด การติดตาม
ผ่ า นระบบของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง
สามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า
นอกจากนี้ แ ล้ ว ในทุก ปี ก ารศึ ก ษาภาคมี
การจัดโครงการพบนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นการ
เรียนการสอนทั้ง 4 ชั้นปีโดยมีการระบุลง
ในแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาใน
การศึก ษาของนั กศึ ก ษาที่ รั บเข้ า ในในปี
การศึกษา 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ส าเร็จ
การศึ ก ษาเป็ น รุ่ น ที่ ส าม ของหลั ก สู ต ร

รายการหลักฐาน
-TQF online (https://tqfsurat.psu.ac.th)
- รายงานการประเมินตนเอง
- ระบบสารสนเทศนั ก ศึ ก ษา
(https://sissurat5.psu.ac.th)
- ตารางที่ A11.1

- iqa.surat.psu.ac.th
- เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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11.3 Employability of
graduates is established,
monitored and
benchmarked for
improvement

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

ผลการดาเนินงาน
ปรั บ ปรุ งพ.ศ. 2554 โดยดั งแสดงใน
ตารางด้านล่าง
เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 มี
บัณฑิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
จบเป็ น รุ่ นที่ 4 ซึ่ ง การเก็ บ ข้ อมู ล การได้
งานทาดาเนินงานโดยมหาวิทยาลัย โดย
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ
การศึ ก ษาในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ในช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้ งนี้ ณ วันที่
รายงานการประเมิ น ตนเองยั ง ไม่ ถึ ง
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ วิ ท ยาเขต ฯ (งาน
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา) ได้ มี ก ารเชิ ญ สถาน
ประกอบการมาจัดงาน Job Fair เพื่อให้
นักศึกษามีช่องทางในการสมัครงาน จัด
ฝึ ก ทั ก ษะอบรมที่ จ าเป็ น ต่ อ การท างาน
แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม บุ ค ลิ ก ภ า พ เ พื่ อ ก า ร
สัมภาษณ์งาน ได้แก่
– โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
– โครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้
บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการทางาน)
หลักสูตร ฯ มีการจัดการสอนที่
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาท าวิ จั ย ในระดั บ
ปริญญาตรี โดยนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ทุก
คนจะต้ อ งลงเรี ย น รายวิ ช า 929-305
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ และในชั้นปีที่
4 นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชา 929401 ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทางเศรษฐศาสตร์
และธุ ร กิ จ และ รายวิ ช า 929 -460
โครงงานนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา
2559 และ 2560 มีโครงงานวิจัยจานวน
14 และ 19เรื่ อ งตามล าดั บ โดยทุ ก
โครงงานจะต้ อ งมี ก ารสอบปกป้ อ ง
(Defense Research Project) ต่อหน้า
คณะกรรมการประเมินอีกทั้งหลักสูตร ฯ

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

- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554
-

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างโครงงานนักศึกษา

Page 131

ผลการดาเนินงาน
ก็ มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอ
ผลงานใน งานวัน มอ. วิช าการ ในการ
นาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาอีกด้วย
11.5 The satisfaction
การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
levels of stakeholders are ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หลั กสู ตรฯ ได้ มี
established, monitored
การรั บ ทราบข้ อ มูล ความพึง พอใจและ
and benchmarked for
ข้อ คิ ด เห็ น จากผู้ ป ระกอบการ ผ่ า นการ
improvement
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
ในส่ ว นของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นั้น
หลักสูตรฯ ได้ใช้ขอมูลจากกองแผนงาน
ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การภายใน 1 ปี หลั ง จาก
สาเร็จการศึกษา ด

รายการหลักฐาน

- ตารางที่ A11.2
- แผนภาพที่ A11.1
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ตารางที่ A11.1 Pass Rates and Dropout Rates
completed first degree in
Academic
Cohort
3
4
>4
1st
Year
Size
Years Years Years Year
2555
88
6
2556
122
12
2557
142
16
2558
112
7
2559
121
4
2560
113
4
2561
63
3

dropout during
2nd 3rd 4th Years &
Year Year Beyond
6
0
1
3
4
1
11
1
0
8
1
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ A11.2 The satisfaction levels of stakeholders
ปี
ด้าน
ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทักษะ
ด้านทักษะการ
เฉลี่ย
การศึกษา คุณธรรม ความสามารถ ทางปัญญา ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข รวม
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีฯ
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
90%
80%

83%
76%

74%

70%
60%

50.60%

50%
40%

32.00%

30%
20%

10%
0%
2556

2557

2558

2559

2560

อัตราการมีงานทา

ที่มา: กองแผนงาน มอ.

แผนภาพที่ A11.1 Employability of graduates
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บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
1. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตอาสาอยู่ในระดับที่ดี
2. คณาจารย์มีงานวิจัยและนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. เน้นการสอนแบบเชิงรุก
4. ทักษะในการวิจัย ทาโครงงานของนักศึกษา
5. มีนักศึกษาสอบผ่าน single license เพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการนาเสนอของนักศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ลดจานวนหน่วยวิชาในหลักสูตร
3. มุ่งเน้นการเรียนรู้บูรณาการกับการทางาน
4. การสอนแบบเชิงรุก
5. การใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการสอน
6. นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังมีสัดส่วนที่น้อย
แนวทางการพัฒนา
1. เน้นการนาเสนอ การสื่อสารในแต่ละรายวิชา
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่มีการปรับลดจานวนหน่วยวิชา
3. ส่งเสริมสหกิจศึกษาตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. เน้นการสอนเชิงรุกโดยเน้นตั้งแต่กระบวนการจัดทา มคอ.3
5. เน้นให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้นในรายวิชาที่ทาได้
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บทที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
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ส่วนที่ 5
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
1.ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกสาธารณะ มี
ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นา หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ
ทางธุรกิจ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตรสู งและระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้การศึกษาความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกส่วนทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน
และภาครัฐบาล
หลั ก สู ต รนี้ ส อนให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ท างด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละความรู้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การทา
ธุรกิจที่ยั่งยืนและภายใต้ฐานความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถนาความรู้และความเข้าใจที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
หลักสูตรนี้สามารถช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กันไป
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทยขาด
แคลนทรัพยากรมนุษย์หรือบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้บัณฑิต
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตมีค วามรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์แ ละการบริ ห ารจัดการ ที่มีความ
สามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ
ได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์
และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้
1.3.3 เพื่อให้ บั ณฑิตมีความสามารถในการทางานร่ว มกับผู้ อื่นและสามารถเป็นผู้ นาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม
1.3.5 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการนาวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
1.3.6 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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1.3.8 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์และ
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้อ งส าเร็ จ การศึก ษาไม่ต่ากว่า มัธ ยมศึก ษาตอนปลายในแผนการเรียนของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2.3
ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กภายใต้ โ ครงการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างน้อย
2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ
2.3.3 ขาดทักษะการวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านคณิตศาสตร์
2.4.3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้าด้วยตนเอง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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จานวนนักศึกษา

2560
120
120

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480

2564
120
120
120
120
480
120

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา
2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
4. หลักสูตรและอาจารย์
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิต
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
936-001
ทักษะการสื่อสาร

32
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
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
1) กลุ่มวิชาแกน
926-111
926-151
929-101
929-102
929-203
929-204

82 หรือ 85 หน่วยกิต
45
หน่วยกิต
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
Business and Principles of Management
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
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
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Economist
929-301
เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง
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
การจัดการทางการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
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
2.2.1 วิชาชีพเลือก ก

9

18 หรือ 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เพียง 1 กลุ่ม จานวน 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
Game Theory
929-415
เศรษฐมิติประยุกต์
Applied Econometrics
929-495
สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
Seminar in Quantitative Economics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2.2 วิชาชีพเลือก ข
- แผนสหกิจศึกษา
9
หน่วยกิต
- แผนฝึกงาน
12
หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ จากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร หรือ
กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาชีพเลือก 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
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 342-102 มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
รหัสภาควิชา /สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายเลข 0 หมายถึง รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
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 ลาดับวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
4.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
923-001
925-001
929-101
935-xxx
936-001
936-002

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
พลศึกษา
1(x-y-z)
ทักษะการสื่อสาร
3(3-0-6)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
รวม
16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
925-003
925-004
929-102
929-197
931-104
936-003

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
เอเชียศึกษา
3(3-0-6)
สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
บัญชีการเงิน
3(3-0-6)
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
รวม
16(14-2-32)
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
926-111
929-203
929-208
934-002
936-004
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษวิชาการ
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
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รวม

18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
926-151
926-213
929-204
929-209
936-005
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)
ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
929-207
929-301
929-308
929-421
929-xxx
929-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการทางการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง
3(3-0-6)
คณิตเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก ก
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก ข
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
926-311
929-302
929-309
929-401
929-xxx
929-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง
3(3-0-6)
เศรษฐมิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1
3(3-0-6)
วิชาชีพเลือก ก
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก ข
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)

แผนฝึกงาน
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
929-324

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
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929-402
929-450
929-460
929-xxx
929-xxx
929-xxx

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2
เศรษฐกิจไทย
เตรียมความพร้อมสหกิจและฝึกงาน
วิชาชีพเลือก ก
วิชาชีพเลือก ข
วิชาชีพเลือก ข
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
929-461

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(0-18-0)
รวม
3(0-18-0)

แผนสหกิจศึกษา
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
929-324
929-402
929-450
929-460
929-xxx
929-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2
3(3-0-6)
เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
เตรียมความพร้อมสหกิจและฝึกงาน
1(1-0-2)
วิชาชีพเลือก ก
3(x-y-z)
วิชาชีพเลือก ข
3(x-y-z)
รวม
16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
929-462

สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-18-0)
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) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทางธุรกิจ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3) เข้าใจวั ฒ นธรรม มี มนุ ษ ยสั มพัน ธ์แ ละท างานร่ ว มกั บผู้ อื่นได้ดี รวมทั้ง สามารถปรั บตั ว เข้ ากั บ
ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้
4) มีค วามสามารถในการเป็ น ผู้ น า และผู้ ตาม รวมทั้ งแก้ปั ญหาที่เ กิด ขึ้น ในการปฏิบั ติง านอย่ า ง
สร้างสรรค์
5.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 และสหกิจศึกษา 2 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4
5.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จัด
เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
6.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานเชิงปฏิบัติการ คือ การที่นักศึกษาทางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
โครงงานปฏิบัติการ ซึ่งประยุกต์ใช้เครื่องทางเศรษฐศาสตร์หรือทางการจัดการธุรกิจเป็นหลักในการดาเนิน
โครงงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการทาโครงงานปฏิบัติการและสามารถ
นาโครงงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิด โดยต้องมีการทารายงานนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจจากการทาโครงงาน
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
3) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด และภาษาเขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6.3 ช่วงเวลา
โครงงานเชิงปฏิบัติการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4
6.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
2) จัดกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
3) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานาเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจารายวิชา
6.6 กระบวนการประเมินผล
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1) ประเมินผลจากโครงร่างในการทาโครงงาน
2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน
3) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
4) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
5) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจารายวิชา
7. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
7.1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษ
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
ต่างประเทศ
สารสนเทศ
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
3. มีจิตวิญญาณของการดาเนินการเพื่อ
การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียน
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
แบบ e-learning
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสานึกของการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
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7.2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
7.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต
2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่าง
6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
8) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

150

7.2.2 ความรู้
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้
2) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้
6) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
 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) การนาเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
7.2.3 ทักษะทางปัญญา
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอื่น ๆ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ส ถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
สามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญ หา และข้อโต้แย้ง
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกสามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการ
ทางานให้เกิดประสิทธิผล
4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
5) สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด
อภิปรายกลุ่ม การทากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทาโครงการ การทดลองในห้องปฎิบัติการ
ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนาเสนอผลงาน
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
6) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
7.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป
5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
6) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
ในรายวิชาต่าง ๆ
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
7.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
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5) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่อสาร
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 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 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
7.3.2 ความรู้
1) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ได้ในการ
วางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้
2) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ
5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้
6) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
7.3.3 ทักษะทางปัญญา
1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอื่น ๆ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
สามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโต้แย้ง
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะ
การทางานให้เกิดประสิทธิผล
5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
6) สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
7.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป
5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
6) มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
7.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
5) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อ
การสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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

936-001 ทักษะการสื่อสาร





 

 



 



 







936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ





 

 



 



 







936-003 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ





 

 



 



 







936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ





 

 



 



 







936-005 ภาษาอังกฤษในทางาน





 

 



 



 







ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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





 

 



 

 

     



935-112 ทักษะการว่ายน้า





 

 



 

 

     



935-113 ลีลาศ





 

 



 

 

     



935-117 แบดมินตัน





 

 



 

 

     



- รายวิชาพละศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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
Page 157

4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

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 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

 

 













929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

 

 













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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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษี
อากร



926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์



929-207 การจัดการทางการเงิน
สาหรับนักเศรษฐศาสตร์



929-324 การวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์

  

929-421 การพยากรณ์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  

   

929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและฝึกงาน

  





















ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
931-104 บัญชีการเงิน



ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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









3) วิชาชีพเลือก
(1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ

 

929-423 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

  

929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ

  









  

  

 

 

 

 





 

 





  

 

(2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การจัดการ
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
929-430 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

 

929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการ
เป็นผู้ประกอบการ





 

929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ

  



  

929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

 



929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

 



929-443 การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

 





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





 



ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





 

 

 

 







  

 



(3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
929-444 การจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินและตราสารอนุพันธ์

 

929-493 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
การเงิน

  







3. ทักษะทางปัญญา

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

  

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ







 

 

 



 



(4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม



929-452 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร

 

929-453 การตลาดสินค้าเกษตรและ
นโยบาย
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและ
การเกษตร



929-494 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร

  





  

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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




 

 



 

(5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
929-414 ทฤษฎีเกมส์

  

929-415 เศรษฐมิติประยุกต์

  

929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ

  

   
   



  

 
 

 



 



 

 



 

 

 

ง. ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
รายการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

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

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

Page 165

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุด
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูล
จานวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
-จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวน จานวนหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
นอกที่ตั้ง -ระดับ ป.บัณฑิต
(6)
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวน จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษา -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
(6)
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
อาจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
จาแนก
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตาม
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ตาแหน่ง ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทาง
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
วิชาการ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
คุณวุฒิ
การศึกษา -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
(20)
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
1
1

389
389

-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
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ลาดับ
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ -ระดับปริญญาตรี
ประจา
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญาโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
ผลงาน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาง
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
วิชาการ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
อาจารย์ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
ประจา วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
หลักสูตร คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
(20)
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
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-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
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65
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67
68
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70
71

74
75
76

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

2

-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว

64

72
73

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

การมี
งานทา
ของ
บัณฑิต
(11)

-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา

98
83
27

Page 168

ลาดับ
ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89

90

91
92

ชุด
ข้อมูล
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-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่
แล้ว
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑ์ทหาร
-เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
-ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงาน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทาง
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทมี่ กี ารตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของ
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ผู้สาเร็จ วิชาการระดับชาติ
การศึกษ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
าระดับ วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ปริญญา ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
โท (16) ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
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-จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงาน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ทาง
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ของ
วิชาการระดับชาติ
ผู้สาเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
การศึกษ วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
าระดับ ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ปริญญา ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เอก (15) พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
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ลาดับ
ที่
110

ชุด
ข้อมูล

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า
(7)

จานวน
เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(24)

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
-ระดับอนุปริญญา
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

184.08
184.08
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ลาดับ
ที่
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

163
164
165
166

167
168

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

คณะ

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ลาดับ
ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

คณะ

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลาดับ
ที่
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชุด
ข้อมูล

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

คณะ

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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