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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2562 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  

ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา  2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 
กรกฎาคม 2563) 

 
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี ้  สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงาน  จุดอ่อน         

จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ           
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา   
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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร  วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรด ำเนินงำนตำมด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ในรอบ
ปีกำรศึกษำ 2562 (วันที่ 1 สิงหำคม 2562-31 กรกฎำคม 2563) และได้จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองและผล
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA ปีกำรศึกษำ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ ์AUN QA 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำธุรกิจ มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11 

ด้ำน ดังนี้ 
1. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
2. AUN 2: Program Specification (ข้อก ำหนดของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
3. AUN 3: Program Structure and Content (โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
4. AUN 4: Teaching and Learning Approach (แนวทำงกำรเรียนกำรสอน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
5. AUN 5: Student Assessment (กำรประเมินผู้เรียน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร) 

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

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภำพผู้เรียนและกำรสนับสนุน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
10. AUN 10: Quality Enhancement (กำรส่งเสริมคุณภำพ) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3  
11. AUN 11: Output (ผลผลิต) 

ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2 
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บทที่ 1 
สว่นน ำ 

 
1. ประวตัโิดยยอ่ของหลกัสตูร 

ในยุคของข้อมูลข่ำวสำรดิจิตอล สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ท ำให้ธุรกิจมีกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง ธุรกิจต้องปรับตัวและพยำยำมด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ธุรกิจประสบผลส ำเร็จได้ รวมทั้งเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนให้เกดิกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งได้ก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศโดยให้ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” 
อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันทรัพยำกรบุคคลทำงธุรกิจที ่มีคุณภำพยังขำดแคลน ดังนั ้น กำรผลิตบุคลำกรด้ำ น
บริหำรธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ต้องเตรียมควำมพร้อมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนธุรกิจของโลกปัจจุบัน
และให้ทัดเทียมกับนำนำชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี โดยวิทยำลัยชุมชนสุ
รำษฎร์ธำนี ได้น ำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตจำกคณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ มำจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตรฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้รับกำรตอบรับจำกผู้สนใจจ ำนวนมำก และมีจ ำนวนผู้สนใจเลือก
เรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มข้ึนในทุกปี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวคณำจำรย์จำกคณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำกำรจัดกำรได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเป็นอำจำรย์ผู ้สอน เป็นที ่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และเป็นคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ จะเห็นได้ว่ำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำรมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร มีคณำจำรย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำยวิชำกำรด้ำนบริหำรธุรกิจในกำรเรียน
กำรสอน กำรท ำวิจัย เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ประชำชนทั่วไปและสังคม และ
เป็นก ำลังส ำคัญในกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตในปีกำรศึกษำ 2557 
 
2. วตัถปุระสงค ์จดุเนน้ จุดเดน่ของหลกัสตูร 

กำรเป ิดหล ักส ูตรบร ิหำรธ ุ รก ิ จมหำบ ัณฑ ิตของคณะศ ิลปศำสตร ์ และว ิทยำกำรจ ัดกำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี มีจุดประสงค์เพื ่อผลิตทรัพยำกรบุคคลทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจที ่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนสู ่สังคมอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศ 
(Excellence) ในกำรวิจัยเพื่อเป็นฐำนในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ รวมทั้งสำมำรถประยุกต์เอำหลักกำรทฤษฎี
ทำงบริหำรธุรกิจมำแก้ปัญหำทำงธุรกิจที่ต้องเผชิญกับภำวะกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจได้ และสำมำรถเผยแพร่ผลงำนวิจัยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ นอกจำกนี้ผู้เรียน
สำมำรถบูรณำกำรผลงำนวิจัยเพือ่พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพบริหำรธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยยึด
หลักกำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ผลิตมหำบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อสำยวิชำชีพของตนเองและ
สังคม 

2.2 ผลิตมหำบัณฑิตที่สำมำรถน ำกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำธุรกิจ 
2.3 ผลิตมหำบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญหลักกำรและทฤษฎีกำรบริหำรธุรกิจ สำมำรถคิดวิเครำะห์ 

ประยุกต์และบูรณำกำรเพื่อน ำไปพัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้ทันสมัย เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคตได้ 
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2.4 ผลิตมหำบัณฑิตที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื ่น มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถวิชำชีพบริหำรธุรกิจของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

2.5 ผลิตมหำบัณฑิตที่สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูดและกำรเขียน รวมถึงสำมำรถ
เลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคนิคกำรสื่อสำรที่เหมำะสม 

 
3. โครงสร้ำงกำรจดัองคก์ร และกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
 
4. นโยบำยกำรประกนัคณุภำพของสำขำวชิำ 

4.1 กำรบรหิำรหลกัสูตร  
4.1.1 กรรมกำรวิชำกำรระดับวิทยำเขต และคณะกรรมกำรบริหำรคณะดูแลคุณภำพกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรในภำพรวม 
4.1.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรท ำหน้ำที่วำงแผน 

ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร 

4.1.3 มีอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ ท ำหน้ำที่ จัดท ำ มคอ.3 วำงแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนร่วมกับอำจำรย์ผู ้สอน ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และติดตำม
ประเมินผลรำยวิชำที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

4.1.4 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนจำกวิทยำเขต ช่วยประสำนงำนและดูแลให้กำรบริหำรงำน
หลักสูตรในด้ำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิำรบดวีทิยำเขตสรุำษฎรธ์ำน ี

 
คณบดคีณะศลิปศำสตรแ์ละวทิยำกำร

จัดการ 

 

คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

 

 
สาขาภาษา 

 

 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

 

สาขาการบริหารธุรกิจ 

 

 

บธ.บ. (พัฒนาธุรกจิ) 

 

 

 

บัญชีบัณฑิต สองภาษา 

 

 

 

MBA 

 

 

 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

 

 

 

ศศ,บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ) 

 

 

 

รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ) 

 

 

 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว)  

 

 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวิจัย 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
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   4.2. กำรบรหิำรทรพัยำกรกำรเรียนกำรสอน  
4.2.1 กำรบรหิำรงบประมำณ 

4.2.1.1 มหำวิทยำลัยฯ อนุมัติจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน/งบประมำณเงินรำยได้
ประจ  ำป ี ให ้ก ับหล ักส ูตร เพ ื ่อจ ัดหำ ต  ำรำ ส ื ่ อกำรเร ียนกำรสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่ำงเพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ในชั้นเรียน และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

4.2.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนงำนและสำมำรถใช้งบประมำณเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำให้มำกที่สุดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2.2 ทรพัยำกรกำรเรยีนกำรสอนทีม่อียูเ่ดมิ  
มหำวิทยำลัยฯมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือต ำรำและกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูลโดยมี

ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และด้ำนอื่นๆ รวมถึงฐำนข้อมูลที่จะให้สืบค้นในกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำงๆกับหอบรรณ
สำรสนเทศของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ส่วนระดับคณะฯ มีหนังสือต ำรำเฉพำะทำง นอกจำกนี้
คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพอเพียงโดยอุปกรณ์กำรสอน
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติกำรเช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
4.2.3 กำรจดัหำทรพัยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิม่เติม 

ประสำนงำนกับหอบรรณสำรสนเทศของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีในกำรจัดซื้อหนังสือ
และต ำรำที่เกี่ยวข้องเพื่อบริกำรให้อำจำรย์และนักศึกษำได้ค้นคว้ำและใช้ประกอบกำรเรียนกำร
สอนโดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรหนังสือดังกล่ำวจำกอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษแต่ละ
รำยวิชำจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ในส่วนของคณะฯ จะมี
ห้องสมุดย่อยเพื่อบริกำรหนังสือต ำรำหรือวำรสำรเฉพำะทำงและคณะฯจะต้องจัดสื่อกำรสอน
อื่นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนของอำจำรย์เพิ่มเติม 
4.2.4 กำรประเมนิควำมเพยีงพอของทรพัยำกร 

4.2.4.1 ประเมินควำมเพียงพอจำกผู้สอน ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง                                                            
4.2.4.2 จัดระบบติดตำมกำรใช้ทรัพยำกร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน 

  4.3 กำรบรหิำรคณำจำรย์ 
    4.3.1  กำรรบัอำจำรยใ์หม่ 

4.3.1.1 เนื่องจำกเป็นหลักสูตรภำยใต้สังกัดภำควิชำบริหำรธุรกิจจึงบริหำรอำจำรย์
จำกอำจำรย์ของภำควิชำที่มีคุณสมบัติตำมที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 

4.3.1.2 อำจำรย์ที่ได้รับเชิญให้สอนคร้ังแรกจะได้รับกำรประชุมชี้แจงรับคู่มือนักศึกษำ
ในวันปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษำ (กรณีสอนภำคกำรศึกษำที่ 1) และหรือ ถูกเชิญให้เข้ำร่วม
ประชุมฟังอธิบำย แนะน ำรำยละเอียดและวิธีปฏิบัติในกำรประชุมอำจำรย์ผู้สอนที่จัดทุกสิ้น
ภำคกำรศึกษำ (กรณีสอนในภำคกำรศึกษำที่ 2) 
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   4.3.2  กำรมสี่วนรว่มของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลกัสตูร  
  คณะกรรมกำรบริหำรหลักส ูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักส ูตร ส ัมมนำร่วมกัน

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ออกแบบ และร่วมมือกันท ำงำน โดยหลักสูตรจะรับผิดชอบวำงแผน
ติดตำม และทบทวนหลักสูตร 

   4.3.3  กำรแตง่ตัง้คณำจำรยพ์เิศษ  
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตสนับสนุนและจัดให้มีอำจำรย์พิเศษที่คัดเลือกจำก

นักธุรกิจทั ้งในระดับท้องถิ ่นและระดับชำติและ/หรือศิษย์เก่ำที ่มีคุณวุฒิตรงตำมเกณฑ์
มำตรฐำนบัณฑิตวิทยำลัยมำให้ควำมรู ้เพิ ่มเติมจำกทฤษฎีในชั ้นเรียนเพื ่อแลกเปลี ่ยน
ประสบกำรณ์และแนวทำงปฏิบัติและควำมคิดเห็นระหว่ำงอำจำรย์ผู ้สอน นักศึกษำและ
อำจำรย์พิเศษเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 

 4.4 กำรบรหิำรบคุลำกรสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน  
   4.4.1 กำรก ำหนดคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหนง่ 

มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบและมี
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.4.2  กำรเพิม่ทกัษะควำมรูเ้พือ่กำรปฏบิัตงิำน 

ต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อปี  
  4.5 กำรสนบัสนนุและกำรใหค้ ำแนะน ำนกัศกึษำ  
   4.5.1 กำรให้ค ำปรกึษำด้ำนวชิำกำร และอืน่ๆ แกน่กัศกึษำ  

4.5.1.1 แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปเพื่อแนะน ำดูแล ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดแผนกำรเรียนและเรื่องอื่นๆ ตั้งแต่แรกเข้ำโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปจะท ำ
หน้ำที่จนกว่ำนักศึกษำจะมีอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

4.5.1.2  เสนอชื ่อเพื ่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั ้งอำจำรย์ที ่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ทันทีที่นักศึกษำได้หัวข้อที่ศึกษำและมีอำจำรย์รับเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ภำยในปี
กำรศึกษำที่ 1) 

4.5.1.3 ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

4.5.1.4 จัดอบรมควำมรู ้เพิ ่มเติมแก่นักศึกษำเกี ่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีกำรเขียนบทควำมวิจัย 

    4.5.2  กำรอทุธรณข์องนกัศกึษำ   
  เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
  4.6 ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน สงัคม และ/หรอืควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  

4.6.1 ศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยกำรวิจัยหรือกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรกับองค์กรภำยนอก 
(ภำครัฐ/ภำคเอกชน) และผู้ใช้บัณฑิต 

4.6.2 ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุก 5 ปีกำรศึกษำ) 
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  4.7 ตวับง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำน (Key Performance Indicators)  

ตวับง่ชีแ้ละเป้ำหมำย 
ปกีำรศกึษำ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในกำรประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

X X X X X 

3. มีรำยละเอียดของรำยวิชำตำมแบบ มคอ.3 อย่ำงน้อยก่อน
กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกวิชำ 

X X X X X 

4. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำตำมแบบ 
มคอ.5 ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุดกำรสอนของแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ ให้ครบทุกรำยวิชำ 

X X X X X 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมแบบ 
มคอ.7  ภำยใน 60 วัน นับจำกวันสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลยุทธ์กำร
สอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

X X X X X 

8. อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือ
ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

X X X X X 

9. อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/
หรือวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน(ถ้ำมี) ได้รับ
กำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่
ที่ดีต่อคุณภำพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5.0 

X X X X X 

12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X 

รวมตวับง่ชีบ้งัคับทีต่อ้งด ำเนนิกำร (ขอ้ 1-5) ในแต่ละป ี X X X X X 
หมำยเหต ุ ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีกำรศึกษำ เพื่อ

ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมินผ่ำนคือ มีกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1-5 และ
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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5. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหลักสตูร  
5.1 โครงสรำ้งหลกัสตูร รำยละเอียดตำมแผนกำรศึกษำดังนี้ 

 

6 รำยวชิำ 
แผน ก แบบก 

1 
แผน ก แบบก 

2 
วิชำเสริมพื้นฐำน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
วิชำบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
            หมำยเหตุ: รำยวิชำเสริมพื้นฐำนเป็นรำยวิชำที่ต้องกำรปรับพื้นฐำนทำงบริหำรธุรกิจแก่นักศึกษำ
ก่อนเรียนรำยวิชำบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

5.2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร และอำจำรยผ์ูส้อน 
 

ที ่ เลขประจ ำตวัประชำชน 
ต ำแหนง่ทำง
วชิำกำร ชือ่-สกลุ 

วฒุกิำรศกึษำระดบั 
ตร-ีโท-เอก (สำขำวชิำ),                    

สถำบนัทีส่ ำเรจ็
กำรศกึษำ, 

ปทีีส่ ำเร็จกำรศกึษำ 

ภำระงำน
สอนและ
ผลงำนทำง 
วชิำกำร 

1 3-9007-00532-10-9 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

นำยสุวิต ศรีไหม* - ศ.บ. (เศรษฐศำสตร์), 
ม.ธรรมศำสตร์, 2541 
- บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), 
จุฬำลงกรณ์-
มหำวิทยำลัย, 2547 
- Ph.D. 
(Management and 
Accounting), Lincoln 
University, New 
Zealand, 2555 

มคอ.2
ภำคผนวก 

ง 
 

2 4-1017-00092-55-5 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

นำงสำวเกษรำภรณ์ 
สุตตำพงค์ 

- สส.บ. (สำรสนเทศ
ศึกษำ), ม.วลัย-ลักษณ์, 
2546 
- กจ.ม. (กำรจัดกำร), 
ม.มหิดล, 2548    
- Ph.D. 
(Management), 
Huazhong University 
of Science and 

มคอ.2
ภำคผนวก 

ง 
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ที ่ เลขประจ ำตวัประชำชน 
ต ำแหนง่ทำง
วชิำกำร ชือ่-สกลุ 

วฒุกิำรศกึษำระดบั 
ตร-ีโท-เอก (สำขำวชิำ),                    

สถำบนัทีส่ ำเรจ็
กำรศกึษำ, 

ปทีีส่ ำเร็จกำรศกึษำ 

ภำระงำน
สอนและ
ผลงำนทำง 
วชิำกำร 

Technology, China, 
2556 

3 3-9298-00106-07-0 อำจำรย์ นำงนนทิภัค  
เพียรโรจน์* 

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

มคอ.2
ภำคผนวก 

ง 
 

4 3-9011-00650-96-9 อำจำรย์ นำงสำวยุวดี ลีเบ็น - บธ.บ. (วิทยำกำร
จัดกำร), ม.สงขลำ-
นครินทร์, 2549 
- ศศ.ม. (ธุรกิจ
กำรเกษตร), 
ม.เกษตรศำสตร์, 2551 
- Ph.D. (Agribusiness 
Management), Asian 
Institute of 
Technology,  2556 
 

มคอ.2
ภำคผนวก 

ง 
 

5 3-1009-01576-94-1 อำจำรย์ นำงสำวฬุลิยำ *  
ธีระธัญศิริกุล 

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

มคอ.2
ภำคผนวก 

ง 
 

หมำยเหตุ * อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ปีกำรศึกษำ 2562 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้สอนในทุกรำยวิชำ 
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5.3 นกัศกึษำ และอตัรำกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 
ตำรำงที ่2 แผนกำรรบันกัศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำในระยะ 5 ป ี

จ ำนวนนกัศกึษำ 
จ ำนวนนกัศกึษำแตล่ะปกีำรศึกษำ 

2558 2559 2560 2561 2562 
แผน ก แบบ ก1 และ ก2 

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

คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 1 1 3 - 1 
5.4 ศิษยเ์ก่ำ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตเปิดกำรเรียนกำรสอนปีกำรศึกษำ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 
2558 จ ำนวน 1 คน ปี 2559 จ ำนวน 1 คน และปีกำรศึกษำ 2560 3 คน ทั้ง 5 คนเป็นผู้ท ำงำน
แล้วก่อนเข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 คำดว่ำจะมี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 คน (นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559) 

5.5 งบประมำณ 
 งบประมำณรำยรบั (หนว่ยบำท) 

รำยละเอยีดรำยรบั 
 

ปงีบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย* ภำคกำรศึกษำละ 22,000 บำท 
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 102,750  60,750  174,000  121,500  174,000  121,500  174,000  121,500  174,000  121,500  

ค่ำลงทะเบยีน 227,250  269,250  486,000  538,500  486,000  538,500  486,000  538,500  486,000  538,500  

เงินอดุหนุนจำกรัฐบำล** 900,000  900,000  936,000  973,400  1,012,300  1,052,800  1,094,900  1,138,700  1,184,200  1,231,600  

รวมรำยรับ 1,230,000  1,230,000  1,596,000  1,633,400  1,672,300  1,712,800  1,754,900  1,798,700  1,844,200  1,891,600  

จ ำนวนนักศึกษำต่อคน 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
*ค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
**เงินอดุหนุนจำกรัฐบำลค ำนวณจำกค่ำจ้ำงอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 5 คน + เงินเลื่อนขัน้ร้อยละ 4 ต่อรอบกำรประเมิน 
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 งบประมำณรำยจ่ำย (หนว่ยบำท) 

หมวดเงนิ 
ปงีบประมำณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ก. งบด ำเนินกำร           
1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร      2,007,500       2,133,500       2,307,100       2,495,000       2,698,100  
   - เงินเดือนอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

     1,800,000       1,909,400       2,065,100       2,233,600       2,415,800  

   - เงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
หลักสูตร 

       207,480         224,078         242,005         261,365         282,274  

2. ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน(ไม่รวม 
3) 

       408,000         756,000         756,000         771,000         771,000  

   - ค่ำสอน + ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

       270,000         270,000         270,000         270,000         270,000  

   - ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่          15,000           15,000          15,000          30,000          30,000  

   - ค่ำจัดท ำเอกสำร          30,000           60,000          60,000          60,000          60,000  

   - ค่ำเอกสำรส่วนกลำง           3,000            6,000            6,000            6,000            6,000  

   - ค่ำจัดสอบ                -             15,000          15,000          15,000          15,000  
   - ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
วิทยำนิพนธ์ 

               -           300,000         300,000         300,000         300,000  

   - ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดู
งำน 

         90,000           90,000          90,000          90,000          90,000  

3. ทุนกำรศึกษำ                -                   -                   -                   -                   -    
4. รำยจ่ำยระดับมหำวิทยำลัย        483,100         577,900         612,620         653,200         693,800  
รวม (ก)      2,898,600       3,467,400       3,675,720       3,919,200       4,162,900  
ข.งบลงทุน           
ค่ำครุภัณฑ์        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  
รวม (ข)        400,000         400,000         100,000         100,000         100,000  
รวม (ก) + (ข)      3,298,600       3,867,400       3,775,720       4,019,200       4,262,900  
จ ำนวนนักศึกษำ               15                30                30                30                30  
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ        219,900         128,900         125,900         134,000         142,100  
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5.6 สิง่อ ำนวยควำมสะดวก และสิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู้ 
1. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีห้องสมุดประจ ำทั้ง 5 วิทยำเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ดำเนินกำร
จัดหำหนังสือตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ภำควิชำ/คณะ ยกเว้นวำรสำรออนไลน์
หรือฐำนข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหำโดยห้องสมุดวิทยำเขตหำดใหญ่ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกหรือพิจำรณำจำก
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ภำควิชำ/คณะ และคณะกรรมกำรดำเนินงำนห้องสมุดซึ่งสำมำรถใช้ร่วมกันได้
ทั้ง5 วิทยำเขต 
2. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สำขำวิชำ/คณะ เสนอรำยชื่อ หนังสือ ตำรำ วำรสำร และฐำนข้อมูล ที่
ต้องกำรให้ห้องสมุดจัดซื้อ 
3. กำรเสนอ รำยกำรวัสดุและครุภัณฑ์ 
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ทำงศูนย์สนเทศและกำรเรียนรู้ได้น ำข้อมูลมำจัดกำรขอเปิดรำยวิชำ และ
ห้องอำคำรสถำนที่ในกำรก ำหนดห้องปฏิบัติกำรทั้งทำงปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ เพื ่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยปัจจุบันมีห้องทำงปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษำได้จ ำนวน คร้ังละ 300 คน ปฏิบัติกำรทำงภำษำ จ ำนวน 
2 ห้อง รองรับนักศึกษำได้จ ำนวน คร้ังละ 110 คน 
5. ศูนย์สนเทศและกำรเรียนรู้ได้ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ระจ ำทุกวันในช่วงเช้ำก่อนเริ่มเริ่มและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่
ทดแทนที่ช ำรุด โดยมีกำรวำงแผนจัดซื้อเป็นรำยปี โดยน ำข้อมูลกำรเปิดห้องเรียนกับจ ำนวนนักศึกษำ
ที่เพิ่มในแต่ละปีมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อและทดแทน 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูร 

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรประจ าปกีารศกึษา 2562 

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 
ส าหรบัหลกัสตูรระดับปรญิญาโทและเอก 

(แบบฟอรม์นีใ้ชส้ าหรบักรณทีีน่กัศกึษาทกุคนในหลกัสตูรทีใ่ชเ้กณฑ์ สกอ. 2548 
และยงัไมม่/ียงัไมใ่ช้หลกัสตูรฉบบัใหมท่ี่ใชเ้กณฑ ์สกอ. 2558) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

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

                                                           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                               วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ผู้ประสานงานเกี่ยวกบัรายงานฉบบันี ้
1. ชื่อ ดร.นนทิภัค  เพียรโรจน์ 
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    โทรศัพท์ 077278960  E-mail sala_oil@yahoo.com 
2. ชื่อ นายบริชัย รักษาชุม 
    ต าแหน่ง เลขานุการหลักสูตร 
    โทรศัพท์ 087278878  E-mail borichai.r@psu.ac.th 

 
สว่นที่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัหลักสตูร 

ชือ่หลักสตูร บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิา บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ พ.ศ.2557 
คณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
(ส าหรับ พ.ศ. กรุณาระบุ พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับล่าสุดที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ 
วันที่เขียนรายงานฉบับนี้) 
 
หลักสูตรฉบับล่าสุดผ่านการพจิารณาของสภามหาวทิยาลัยในการประชมุครัง้ที่.356(3/2557)  
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2557 และในคราวประชุมคร้ังที่ 365(3/2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 
(ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
โดยมีก าหนดเปิดสอนในเดือน สิงหาคม พ.ศ 2557 (ดูได้จากตัวเล่มหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อที่ 6)  
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สว่นที่ 2 รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์(แบบฟอร์ม 2548) 
 

เกณฑข์อ้ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
กรณุาระบขุอ้มลูอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในตาราง 1.1 
ตารางที ่1.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา1 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน? ตาม มคอ. 2 

(ระบุต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่
ระหว่างการเสนอชื่อขอ
เปลี่ยนแปลง/ปรับลด/
เพิ่ม กรุณาระบุขั้นตอน 
เช่นอยู่ระหว่างเข้าที่
ประชุม กก.บว.) 

ตรง สัมพันธ์ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์       
ดร.สุวิต ศรี
ไหม* 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สุวิต ศรีไหม* 
 

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

  

2 อาจารย์ เกษ
ราภรณ์  
สุตตาพงศ์  
 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เกษราภรณ์ สุตตาพงศ์  
 

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

  

3 อาจารย์ นนทิ
ภัค  
เพียรโรจน์* 
 

3 อาจารย์นนทิภัค  
เพียรโรจน์* 
 

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

  

4 อาจารย์ยุวดี 
ลีเบ็น 
 

4 อาจารย์ยุวดี ลีเบ็น 
 

บธ.บ.(วิทยาการจัดการ),ม.สงขลา
นครินทร์,2549 
ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร), 

  

                                                           
1
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

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

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา2 
(ทุกระดับการศึกษา) 

คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา
ที่เปิดสอน? ตาม มคอ. 2 

(ระบุต าแหน่ง
ทางวิชาการ) 

 

ณ ปัจจุบัน (หากอยู่
ระหว่างการเสนอชื่อขอ
เปลี่ยนแปลง/ปรับลด/
เพิ่ม กรุณาระบุขั้นตอน 
เช่นอยู่ระหว่างเข้าที่
ประชุม กก.บว.) 

ตรง สัมพันธ์ 

  ม.เกษตรศาสตร์,2551 
Ph.D.(Agribusiness 
Management),Asian Institute of 
Technology,2556 

  

5 อาจารย์ฬุลิยา  
ธีระธัญศิริกุล* 
 

5 อาจารย์ฬุลิยา  
ธีระธัญศิริกุล* 
 

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

  

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

1.1 ก. ในระหว่างปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบันทุก
ท่าน (คอลัมน์ที่สองในตารางที่ 1.1) ยังด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
หรือศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่3 (หมายถึงยังมีการจ้างงานตั้งแต่เริ ่มปี
การศึกษาที่ท าการประเมินในคร้ังนี้ จนถึงปัจจุบันหรือไม่) 

 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

                                                           
2
 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ

ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
3
 ก. ในอดีตเคยพบว่า ในหลักสูตรจ านวนหนึ่งยังคงมีชื่ออาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณแล้ว (และไม่ได้รับการจ้างต่อ) เป็ น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข. หากผู้ประเมินสืบค้นการจ้างงานของอาจารย์ท่านใดใน  https://dss.psu.ac.th/dss_person/main.asp  แล้วไม่พบหลักฐาน  หลักสูตรควรมี
หลักฐานเป็นสัญญาการจ้างงาน 
ค. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีสัญญาจ้างให้เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
(จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557) 
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1.1 ข. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านเป็น “อาจารย์ประจ า” ซึ่งท าหน้าที่สอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร4 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร5 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
1.3 อาจารย์แต่ละท่านสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 
 
 
 

                                                           
4
 ก. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุปสรรคจากเหตุอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา จะไม่เข้าเกณฑ์ในข้อนี้  

 ข. สกอ. ก าหนดเกณฑ์ส่วนนี้มีเพราะเกรงว่าหลักสูตรอาจใส่ชื่ออาจารย์เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในหลักสูตร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อคุณาพหลักสูตร 
5
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอดระยะเวลา” คณะกรรมการประกัน

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

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
แตอ่าจารย ์1 ท่าน สามารถเปน็อาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้มากทีสุ่ด
เพียง 2 หลกัสตูรในกรณขีอง  
-หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีชื่อสาขาเดียวกัน 
-หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรปกติที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549)  
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1.3ก. หลักสูตรของท่านได้ระบุชัดเจนในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการใช่หรือไม่ (หรือสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่า หลักสูตรของท่านเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการใช่หรือไม่)6 
 ใช่            
 ไม่ใช่  

1.3ข. หลักสูตรของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 1.3 หรือไม่ (เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ระบุ)7 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
 

มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) หรือ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา)  

ปริญญาเอก มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

                                                           
6
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 

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

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา) หรือ 

 2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม/อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ (คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา) 
3) อาจารย์ผู้สอน (คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา) 

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน 

โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) 
(แต่หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 

(หากผลงานเป็น proceeding บอกระบุเลขหน้าด้วยเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้เป็นบทคัดย่อเพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้  proceeding ที่มีเฉพาะบทคัดย่อไม่สามารถนับว่าเป็นผลงานตามเกณฑ์นี้ได้) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 1 ชื่อ. 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิต ศรีไหม 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย….14…..ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1. Srimal, mai, S., Radford, J. & Wright, C.S. (2013). A speculation of overlap and niche of 

Organizational  performance management systems, International Journal of Productivity 
and Performance  Management, 62(4), 364 - 386. 

2. Srimai, S., Damsaman, N. & Bangchokdee, S. (2011). Performance measurement, 
organizational leaming and strategic alignment: an exploratory study in Thai Public 
Sector. Measuring Business Excellence, 15(2), 57-69.  

3. Srimai, S., Radford, J. & Wright, C.S. (2011). Evolutionary paths of performance 
measurement: an overview of its recent development International Journal of Productivity 
and Performance Management, 60(7), 662-687. 
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4. SUWIT SRIMAI. 2558. "PERFORMANCE AGREEMENT IN THAI PUBLIC SECTORS: A CALL 
FOR RECONSIDERATION  AT A PROVINCIAL LEVEL ." INTERNATIONAL JOURNAL 
OF PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE  MANAGEMENT, 64 (5) : 625-639. 

5. KEJSARAPORN SUTTAPONG, PONGSAKORN PITCHAYADOL AND SUWIT SRIMAI. 
2557. "BEST  PRACTICES FOR BUILDING HIGH PERFORMANCE IN HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT."GLOBAL BUSINESS AND ORGANIZATIONAL 
EXCELLENCE, 33 (2) : 39-50. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 2 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงศ์ 
       มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 13 ปี (นับถึง สค. 2561) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1. Suttapong, K. & Zhilong, T. (2012). Performance benchmarking for building Best Practice 

in Small and Medium Entreprises (SMEs). International Journal of Business and 
Commerce. 1, 46-60. 

2. Suttapong, K. & Zhilong, T. (2012). Best Practices in Rubber Wood Process Industrial in 
Thailand Competitiveness. Interdisciplinary Journal of Contemperary Research in 
Business. 4, 21-41.  

3. Zhilong, T. & Suttapong, K. (2013). Performance benchmarking for building best practice 
in business competitiveness and case study. Int. J. Networking and Virtual 
Organisations. 12, 40-55. 

4. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, อัจฉรา สุขกลั่น และ ณัฐยา ยวงใย. 2561. "กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง." วารสารการจัดการสมัยใหม่, 16 (1) : 75-81. 

5. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, อัจฉรา สุขกลั่น และ นนทิภัค เพียรโรจน์. 2561. "กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ." วารสารนักบริหาร , 38 (1) : 
91-100. 

6. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, สิริภัทร์ โชติช่วง, สุรินทร์ ชุมแก้ว และ ไพศาล ฤทธิกุล. 2560. "กลยุทธ์
การจัดการ ภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ." วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9 (1) : 265-
275. 

7. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, ปัทมา อินทรจันทร์ และ ยุวดี ลีเบ็น. 2560. "กลยุทธ์การสร้างและ
พัฒนาผู้น าองค์กร รุ่นถัดไป." วารสารการจัดการสมัยใหม่, 15 (1) : 45-54. 

8. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, ศุภรัตน์ ถนอมแก้ว และ ยุวดี ลีเบ็น. 2559. "กลยทุ ธ์การสร้าง
แรงจูงใจในแต่ละช่วง วัยของพนักงานในองค์กร." วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14 (1) : 11-
16. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 3 ชื่อ ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 10 ปี (นับถึง สค. 2561) 
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รายการผลงานวิชาการในชว่ง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1. Pianroj, N. (2012), Perceived Customer Loyalty toward Green Hotels in the South of 

Thailand, AU Journal of Management, September-December, 10(2), 22-34. 
2. สิริภัทร์ โชติช่วง, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์, นนทิภัค เพียรโรจน์ และ ณัฐมน ราชรักษ์. 2561. "ทัศนคติ

ด้าน 7 Greens ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย ." 
วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 13 (1) : 124-136. 

3. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, อัจฉรา สุขกลั่น และ นนทิภัค เพียรโรจน์. 2561. "กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ." วารสารนักบริหาร , 38 (1) : 
91-100. 

4. สิริภัทร์ โชติช่วง, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์, นนทิภัค เพียรโรจน์ และ ณัฐมน ราชรักษ์. 2560. "การรับรู้
ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียว." การจัดการสมัยใหม่, 15 (1) : 85-97. 

5. นนทิภัค เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ์ และ สิริภัทร์ โชติช่วง. 2558. "การเชื่อมโยงเส้นทางและ
การส่งเสริม การตลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม 4 
จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย." วารสารวิทยาการจัดการ, 32 (2) : 89-115. 

6. นนทิภัค เพียรโรจน์. 2558. "แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงาน 
ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ." บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6 (2) : 74-83. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 4 ชื่อ ดร.ยุวดี ลีเบ็น 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย 5ปี (นับถึง สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Leeben, Y., Soni, P and Shivakoti, G. (2013). Indicators of Sustainable Development for 
Assessing Performance of Pineapple Canneries: Conceptual Framework and Application. 
Journal of Food, Agriculture & Environment, vol 11 (2), 132-141. 

2. ยุวดี ลีเบ็น, และวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย. (2551). ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดราคาผลิตภัณฑ์น ้าส้ม: การ
วิเคราะห์ราคาแบบฮีดอนนิค. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15(2), 79-94. 

3. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, ปัทมา อินทรจันทร์ และ ยุวดี ลีเบ็น. 2560. "กลยุทธ์การสร้างและ
พัฒนาผู้น าองค์กร รุ่นถัดไป." วารสารการจัดการสมัยใหม่, 15 (1) : 45-54. 

4. เกษราภรณ์ สุตตาพงค์, ศุภรัตน์ ถนอมแก้ว และ ยุวดี ลีเบ็น. 2559. "กลยทุ ธ์การสร้าง
แรงจูงใจในแต่ละช่วงวัยของพนักงานในองค์กร." วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14 (1) : 11-16. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ 5 ชื่อ ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…..15….ปี (นับถึง สค. 2561) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง สค. 2557 (2014) -31 กค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
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1. Teeratansirikool, L., Siengthai, S. Badir, Y. & Charoenngam, C. (2013). Competitive 
strategies and firm performance: the mediating role of performance measurement. 
International Journal of Productivity and Performance Management, 62 (2); 168 – 
184. 

2. ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล และ สุพรรณี พุทธรัตน์. 2559. "ความรู้และทัศนคติของผู้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาในท้องที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2." วารสาร
มาุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35 (6) : 204-213. 

    
 (กรณุาเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ จนครบตามจ านวนอาจารยท์ีไ่ด้ระบใุนคอลมันท์ี ่2 ของตาราง 1.1) 
 
2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์8,9 (กรุณาดูเกณฑ์ในตอนต้น
ของเกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

.................................................................................. 
ข้อ 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันทุกท่าน (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตาราง 1.1 และมี
เคร่ืองหมาย “*”) ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (อยู่ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
                                                           
8
 ก. หลักสูตรปริญญาโท ก าหนดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มี

ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ
ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
9
 ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557) 
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 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด
.................................................................................. 

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

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุ)           
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

อย่างน้อย 3 ราย 

 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

สัมพันธ์กัน10หรือ 
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

ปริญญาเอก 
 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือ 
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

                                                           
10

 คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มีการ
ประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนวทางการ
บริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2 
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เกณฑข์อ้ 4 คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูส้อน (ทัง้อาจารย์ประจ าและอาจารยพ์เิศษ) 

 
อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์หมายถึงอาจารย์ที่ได้ท าการสอนจริงในช่วงปีการศึกษาที่ประเมิน มิใช่

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่ม มคอ. 2 หรือเล่มหลักสูตร 
อาจารย์พิเศษตามเกณฑ์ข้อนี้ คือ อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่

สังกัดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นอาจารย์ประจ า 
การเปิดสอนรายวชิาในหลกัสตูร ประจ าปกีารศกึษา 2562 เลอืกตอบ ดงันี้ 

            มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562  (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 4.1) 
 ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 (ข้ามไปท าข้อ 5) 
 

ตารางที ่ 4.1 อาจารย์ผูส้อนและคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนทกุท่าน (ทัง้อาจารยป์ระจ าและอาจารย์
พเิศษ) ที่สอนรายวิชาในหลักสูตร ไม่รวมวิชาวิทยานิพนธ์ 

ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

1 อาจารย์จิรยุทธ์  
จันทนพันธ์ 

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

    

2  อาจารย์ณัฐมน    
ราชรักษ์ 

-ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน),
ม.รามค าแหง,2547 
-ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ),ม.ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี,2547 
-บธ.ม.(การจัดการการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว),ม.สงขลา
นครินทร์,2550 
-ปร.ด.(การจัดการมรดก
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

ทางสถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว),ม.
ศิลปากร,2555 

3 อาจารย์บุญฑริกา   
ใจกระจ่าง 

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

 
 

   

4 อาจารย์ภาสกร 
ธรรมโชติ 

-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 
ม.ธรรมศาสตร์, 2539 
-ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
ม.ธรรมศาสตร์, 2542 
-Ph.D. (Economic), 
Claremont Graduate 
University, U.S.A., 
2553 

    

5 อาจารย์ภัทราพร  
วรินทรเวช 

-วท.บ. (คณิตศาสตร์), 
ม.ทักษิณ, 2540 
-วท.ม. (การจัดการ
ระบบ-สารสนเทศ), 
สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์, 2545 
-Ph.D. (Computer 
Science), University 
Montpellier II, 
France, 2556 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

6 อาจารย์รัชฎาภรณ์ 
จันทร์อุดม 

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

    

7 อาจารย์วิชชุตา   
มาชู 

-ศศ.บ. (การท่องเที่ยว
และการโรงแรม), ม.
กรุงเทพ, 2541                           
-M.P.P.M, สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริ-หาร
ศาสตร์, 2545                    
-บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว),วิทยาลัย
นานาชาติ,ม.ศิลปากร, 
2550                     
-Ph.D. (Tourism), 
Griffith University, 
Australia, 2555 

    

8 อาจารย์วีระศักดิ์  
คงฤทธิ์ 

-วท.บ. (สัตวศาสตร์), 
ม.เกษตรศาสตร์, 2539 
-วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร),  
ม. เกษตรศาสตร์, 
2543 
-ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร), 
ม. เกษตรศาสตร์, 
2552 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

9 อาจารย์สุทธิจิตต์  
เชิงทอง 

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

    

10 อาจารย์สิริภัทร์  
โชติช่วง 

-บธ.บ. (การบัญชี), ม.
เทคโนโลยีราช-มงคล
พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี, 2545 
-บธ.ม. (การตลาด), ม.
ศรีนครินทรวิ-โรฒ, 
2548 
-Ph.D. (Marketing), 
University of Science  
Malaysia, Malaysia, 
2557   

    

11 รองศาสตราจารย์
ณักษ์ กุลิสร์ 
 

-บธ.บ. (การเงินและการ
ธนาคาร),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528 
-M.A. (Industrial 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

Organization), 
University of  
Missouri Columbia, 
U.S.A., 2531 
-Ph.D. (International 
Trade and Finance), 
University of  
Missouri Columbia, 
U.S.A., 2537 
-กต.ด. (การตลาด), ม.
ธรรมศาสตร์, 2550 

12 รองศาสตราจารย์
จินตนา  บุญบงการ 

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

    

13 รองศาสตราจารย์
มนัส   ชัยสวัสด์ิ 

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

    

14 รองศาสตราจารย์ 
ศศิมล สุขบท 

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

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

15 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
เกรียงสิน  
ประสงค์สุกาญจน์ 

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

    

16 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
โนรี ใจใส่ 

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

    

17 อาจารย์ธีรศักดิ์ 
จินดาบถ 

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

    

18 อาจารย์ณัฐวุฒิ  
คูวัฒนเธียรชัย 

-B.C.A. 
(Econometrics, 
Economics, Money 
and Finance), 
Victoria University of  
Wellington, New 
Zealand, 2546 
-M.C.A. (Money and 
Finance), Victoria 
University of  
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

Wellington, New 
Zealand, 2548 
-D.B.A. (Finance), 
Southern Cross 
University, Australia, 
2554 

19 อาจารย์นงเยาว์ 
เมืองดี 

-วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์),  
ม.สงขลานครินทร์, 
2536 
-วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสา
หการ),  
ม.เกษตรศาสตร์, 2542                              
-Ph.D. (Agro-industry 
Management), 
Universite 
Montpellier II , 
France, 2551 
 
 

    

20 อาจารย์สุธิดา  
หมาดโต๊ะซ๊ะ 

-B.E. (Chemical and 
Process 
Engineering), 
University of 
Canterbury, New 
Zealand, 2546 
-M.E. (Management), 
University of 
Canterbury, New 
Zealand, 2547 
-Ph.D. (Chemical 
Engineering and 
Analytical Science), 
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ต าแหนง่ทางวชิาการ 
และรายชือ่อาจารย์

ผูส้อน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา/ปทีี่
ส าเรจ็การศกึษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 

สถานภาพ 

ตรง สัมพันธ์ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พเิศษ 

University of 
Manchester, U.K., 
2555 

 
กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยแยกเป็น

รายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑท์ี ่2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร) แลว้ ไมต่อ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี้  
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 1 ชื่อ นายจิรยุทธ์  จันทนพันธ์ 
      มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย….14…..ปี (นับถึง ส.ค. 2562) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1. Chantanaphant, J., Nabi, M.N. and Dornberger, U. (2013), ‘The Effect of Technological 

Capability on the Performance of SMEs in Thailand’, The Macrotheme Review, 2(4) 
Summer, 16-26. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 2 ชื่อ นางสาวณัฐมน ราชรักษ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…..6….ปี (นับถึง ส.ค. 2562) 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1. Ratcharak, N. and Chapman, W. (2012) Nakhon Sri Thammrat Province: Problems 

in Heritage Conservation and Tourism Development. Architectural Heritage Management 
and Tourism Journal. Bangkok, Thailand.  

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 3 ชื่อ นางสาวบุญฑริกา  ใจกระจ่าง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…15……ปี (นับถึง .สค. 2562) 

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

- 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 4 ชื่อ นายภาสกร ธรรมโชติ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…..15….ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 5 ชื่อ นางสาวภัทราพร วรินทรเวช 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…13…..ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. P.Warintarawej, A. Laurent, P. Pompidor and B. Laurent. (2010). Classification of 
brand Names based on n-grams. In SOCPAR’10, 12–17. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 6 ชื่อ นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย.18……..ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Janudom, R. & Wasanasomsithi, P. ( 2010).  Integrating Drama and Questioning 
Techniques into a Teaching Model to Enhance Critical Thinking in an EFL Class. The New 
English Teacher, 4(2), 46-63.Janudom, R. & Wasanasomsithi, P. (2009).  Drama and 
Questioning Techniques: Powerful Tools for the Enhancement of Students’ Speaking Abilities 
and Positive Attitudes towards EFL Learning. ESP World, 8(26), 1-19. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 7 ชื่อ นางสาววิชชุตา มาชู 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…….14..ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Marchoo, W., Butcher, K., and Watkins, M. (2013).Tour  Booking: Do travelers respond 
to tourism accreditation and codes of ethics initiatives? Journal of Travel and Tourism 
Marketing. (in Press). 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 8 ชื่อ นายวีระศักด์ิ คงฤทธิ์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย……15…ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Orawan Srisompun, Sanit Kaoint, Weerasak Kongrithi and Nithipong Songsrirod. (2013).  
An Analysis on the Efficiency of Glutinous Rice Production in Different Cropping Systems: 
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The Case of  Rainfed Area in Northeast Thailand.  Asian Journal of Agricultural 
Research, Vol. 7 (1)   

2. วีระศักด์ิ คงฤทธิ์. (2552). ผลกระทบจากวิกฤติราคาข้าวต่อผลผลิตข้าวเหนียวในประเทศไทย. 
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 9 ชื่อ นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย….14…..ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Chodchuang,S. & Haron, M.S. (2012). Cognitive customer experience of women shopper 
in personal interaction in Thailand’s department store: and examination of the 
influence of previous experience. Business Management Dynamic Journal, 1(10), 
10-21. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 10 ชื่อ นางสุทธิจิตต์ เชิงทอง 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย…31……ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Suthijit  Choengthong and et.al., (2014). The Current Status and Future Trends of Farm 
Production and Marketing of Par-rubber in the Upper East Coast Provinces of Southern 
Thailand, Advanced Materials Research Vol. 844  (on process) 

2. นงนุช อังยุรีกุล สุทธิจิตต์ เชิงทองและสายทิพย์ โสรัตน์. (2556). ขุมทรัพย์สัตว์น ้า คุณค่าแห่ง
ชีวิตและวิถีชุมชนอ่าวบ้านดอน, กรกฎาคม, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (125 หน้า) 
 

อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 11 ชื่อ นายณักษ์ กุลิสร์ 
        มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Mechinda, P., Serirat, S., Anuwichanont, J., &  Gulid, N. (2010). An Examination of 
Tourists’ Loyalty towards Medical Tourism in Pattaya. International Business & 
Economic  Research Journal, Vol. 9.  

2. Sirikudta, S., Archarungroj, P., Serirat, S. & Gulid, N. (2010). Development of 
Sustainable  Tourism Industry along Chaophraya River. International Business & 
Economic  Research Journal, Vol. 9.  

3. Gulid, N., Lertwannawit, A., Anuwichnont, J. & Sangchan, R. (2010). Thai Silk 
Product Industry Development in the Northern Region of Thailand. International 
Business & Economics Research Journal, Vol. 10.  
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4. Mechinda, P., Serirat, S., Anuwichanont, J., & Gulid, N.  (2010). An examination of 
The  Challenges Involved in Distributing a Strong and Consistent Destination 
Image in the  Marketing of Tourism in Malaysia. International Business and 
Economics Research  Journal, Vol. 9. 

5. Lertwannawit, A. and Gulid, N.  (2010).  Metrosexual Identification: Gender Identity 
and  Beauty Related Behaviors. International Business & Economic Research 
Journal, Vol. 9.  

6. Gulid, Nak. (2011). Student Loyalty toward Master’s Degree Business Administration 
 Curriculum at Srinakharinwirot University. Srinakharinwirot Business Journal, Vol.2. 

7. Lertwannawit, A. and Gulid, N.  (2011). International Tourists’ Service Quality 
Perception and Behavioral Loyalty towards Medical Tourism in Bangkok Metropolitan 
Area. The Journal of Applied Business Research, Vol. 27. 
 

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

1. ศศ ิ ว ิ ม ล  ส ุ ข บ ท .   2555.  ก า ร ส ื ่ อ ส า รท า งก า รต ล าดผล ิ ต ภ ั ณฑ ์ ส ม ุ น ไ พ ร ไ ท ย . 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.บัญชา สมบูรณ์สุขและคณะ. 2556. ระบบตลาดผักและผลไม้ไทย
ไปสู่ตลาดประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ภายใต้ประชาคมอาเซียน. ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 15 ชื่อ นายเกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ 
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 16 ชื่อ นางสาวโนรี ใจใส่ 
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 17 ชื่อ นายธีรศักดิ์ จินดาบถ 
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. ธีรศักดิ ์ จินดาบถ. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภคและการรับรู ้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกของ
ผู้บริโภคแบ่งตามระดับของร้านค้าปลีก. วารสารวิทยาการจัดการ, 29(1), 17-29. 

2. พัณณินอร ศิริสุวัฒน์, และ ธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2556). กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออก
ยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ. วารสารนักบริหาร, 33(2), 40-48. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 18 ชื่อ นายณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 

1. Koowattanatianchai, N., Wang, J. and Charles, M.B. (2012), “The Merits of 
Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A 
Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry, Transportation Research 
Part D: Transport and Environment, 17(8), 578-584. 

 
อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 19 ชื่อ นางนงเยาว์ เมืองด ี
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
 1. Meungdee, N., Pongtippatee, P., Promkun, P., Bootterb, M., Chuaymuang, U., 
 Sunyaprark, W., and Phrommoon, J. (2556). Spawning detection device for the 
 black tiger shrimp Penaeus monodon broodstock, 380–383: 21-22; March 
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อาจารย์ผู้สอนท่านที่ 20 ชื่อ นางสาวสุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 
 มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย………ปี (นับถึง .สค. 2562) 
รายการผลงานวิชาการในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
- 
      (กรณุาเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ จนครบตามจ านวนอาจารย)์ 
 
4.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิและ/หรือต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์หรือไม่11 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่ัมพนัธก์นั 

ปริญญาเอก 
 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  

 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

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

                                                           
11

 ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความ
ที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 

ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรม การการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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4.3 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยที่บ่งบอกประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือไม่ (นั่นคือมีผลงานทางวิชาการ--ในที่นี้ไม่ระบุจ านวนชิ้นหรือกรอบเวลา) 
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
เกณฑข์อ้ 5 คณุสมบตัอิาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั 
            มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี

นักศึกษาในความดูแล)   (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 5.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก เนื่องจาก 

(ระบุ และข้ามไปข้อ 6) 
         เป็นหลักสูตรใหม่ 

 ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 งดรับนักศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................... 

ตารางที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ***กรณุาแสดงขอ้มลู 
ณ วนัที่เขียนรายงานผลฉบบันี้*** 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก (+
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่น 

ๆ) 
-ระบุเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่
รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
1. ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิ
ริกุล 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1. นางสาวปัทมา  อินทรจันทร์  5940420102 
2. นางสาวธามน รัตนจินดา      
6140420103 
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก (+
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา(ทุกระดับการศึกษา) 

-ระบุชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่อาจารย์ในคอลัมน์
แรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สาร

นิพนธ์หลัก 
ในทุกหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่น 

ๆ) 
-ระบุเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งนักศึกษาที่
รักษาสถานภาพ 

***ข้อมูล ณ วันที่เขียนรายงานผลฉบับนี้*** 
2.ดร.นนทิภัค  เพียร
โรจน์ 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นางสาวอัจฉรา สุขกลั่น   5940420104 

3.ผศ.ดร.เกษราภรณ์   
สุตตาพงค์ 

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

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
1.นางสาวชนากานต์ บุญทอง 6140420102 

ข้อ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย (มีสถานภาพการจ้างงาน)12   
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
ข้อ 5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

                                                           
12

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

ข. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระก่อนการเกษียณอายุ (จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557) แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายงานจากคณะอย่างเป็นทางการ 
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สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน (หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์เดียวกัน วิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ใช้เกณฑ์เดียวกัน)13  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

.................................................................................. 
 
ข้อ 5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักมีผลงานวิจัยที่บ่งบอก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.314            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 5.3  โปรดระบุรายละเอียด

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

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

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา15และให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดรวมด้วย 
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ก. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เร่ิมสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ (บันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
ข. อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิบัตรนับคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (หากมีการเทียบเท่าอย่างเป็นทางการโดย สกอ.) และสามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมได้ หากมีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน  
14

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น 
15

 นับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รวมทั้งผู้ที่รักษาสถานภาพในทุกหลักสูตรไม่เฉพาะหลักสูตรที่
ประเมินนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูล ณ วันที่รายงานผล 
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   เป็นไปตามเกณฑ์ (ประเมินภาระงาน ณ วันที่จัดท ารายงานนี้)  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
 
ขอ้ 5.5 อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานพินธห์ลกัและอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกัในระดับบณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิัยอย่างตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ คอื อย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน16 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ

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

เกณฑข์อ้ 6 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธร์่วมและอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนพินธ์รว่ม  
 มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (อาจารย์ทุกคนที่ยังมี

นักศึกษาในความดูแล) (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 6.1) 
 ไม่มีผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ข้ามไปข้อ 

7) 
 
ตารางที่ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วมในหลักสูตรนี้ (นับ
เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ไม่นับการท าหน้าที่ในหลักสูตรอื่น) 
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม  
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย) 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
1.ศ./รศ./ผศ./อาจารย์……..  
2.  
3.  
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม  
1.  
2.  
3.  
 
ข้อ 6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
เทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะที ่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั ้งจากสภา
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 เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่น าไปตัดสินว่าการด าเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรน าไปพัฒนา 
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มหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั ้งแล้ว (หลักสูตรปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์
เดียวกัน)17  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

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

กรุณาระบุประสบการณ์ในการสอนและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สาร
นิพนธ์ร่วมทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล กรุณารายงานเฉพาะผลงานในช่วง ส.ค. 2557 (2014) -31 
ก.ค. 2562 (2019) (หากไม่มีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถรายงานผลงานที่เก่ากว่านั้นได้) 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑท์ี ่2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร) แลว้ ไมต่อ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี้  
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 ก. คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึงคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว กรณียังไม่มี
การประกาศ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education):  อ้างอิงจากแนว
ทางการบริหารเกณฑ์ฯ ข้อ 9.2) 
ข. แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ คุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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เกณฑข์อ้ 7 คณุสมบตัอิาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธแ์ละสารนพินธ ์
 
      การแตง่ตัง้อาจารย์ผูส้อบวทิยานพินธ์และสารนพินธใ์นปกีารศกึษาทีป่ระเมนิ เลอืกตอบดงันี้ 
            มีการแต่งตั้ง ฯ (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 7.1) 

   ไม่มีการแต่งตั้ง ฯ (ข้ามไปท า ข้อ 8) 
ตารางที่ 7.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาที่แต่งตั้งในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในคร้ังนี้ 
รห ัส-รายชื ่อน ักศึกษาท ี่
สอบว ิทยาน ิพนธ ์ /ส าร
นิพนธ์ 

 

รายช ื ่ อคณะกรรมการ
สอบว ิทยาน ิพนธ ์ /สาร
นิพนธ์ 

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ
เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน 

หน่วยงานที่กรรมการสอบ
วิทยา 
นิพนธ์/สารนิพนธ์สังกัด 

คุณวุฒิ/สาขาว ิชา/ปีท ี่
ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 

***วิทยานิพนธ์***     

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ (ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาหล ัก 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาร ่วม 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

2. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

3. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ (ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาหล ัก 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาร ่วม 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 2. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 3. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

***สารนิพนธ์***     

1. รหัส-ชื่อนักศึกษา 

 

ประธานคณะกรรมการ
สอบคือ (ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาหล ัก 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาร ่วม 
(ระบุชื่อ) 

อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

คณะกรรมการสอบ คือ    

1. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

 2. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  

3. อาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกท่านในตารางที่ 7.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 9 หรือเป็นผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบและ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว (ปริญญาโทและเอกใช้เกณฑ์
เดียวกัน)18  
 เป็นไปตามเกณฑ์            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด

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

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

 กรณุาระบุผลงานวิจัยของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานพินธ์/สารนิพนธ์ทุกท่าน โดยแยกเป็นรายบุคคล 
กรุณารายงานเฉพาะผลงานในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หากไมม่ีผลงานวิจยัใน
รอบ 5 ปยีอ้นหลงั สามารถรายงานผลงานทีเ่กา่กวา่นัน้ได)้ 
***หากได้รายงานขอ้มลูของอาจารยท์า่นใดในเกณฑข์อ้ 2 (อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร) แล้ว ไมต่อ้งรายงาน
ซ ้าในหวัขอ้นี ้
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ ระบุชื่อ-สกุลศ./รศ./ผศ./อาจารย์
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)…………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………… 

                                                           
18

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดย
บัณฑิตวิทยาลัย) 
          ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
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       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ 
................................................................................................................................... 
 
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 2 ระบุชื่อ-สกุลศ./รศ./ผศ./อาจารย์
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)…………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………… 

       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ 
................................................................................................................................... 
 
อาจารยผ์ู้สอบวทิยานพินธ์/สารนิพนธ์ ท่านที่ 3 ระบุชื่อ-สกุลศ./รศ./ผศ./อาจารย์
......................................................................... 

รายการผลงานวิชาการในชว่ง ส.ค. 2557 (2014) -31 ก.ค. 2562 (2019) (หรือเก่ากว่าหากไม่มี
ผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) มีดังนี้ 
1)…………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………… 

       หากเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ไม่มีวุฒิหรือผลงานตามเกณฑ์ ดูเชิงอรรถที่ 17) ให้ระบุข้อมูลที่แสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ 
................................................................................................................................... 
 (กรณุาเพิม่รายชือ่และขอ้มลูอืน่ ๆ จนครบตามจ านวนอาจารย)์ 
7.3 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

ระดับของ
หลักสูตร 

เกณฑ์ 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ทุกคร้ัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์ (ข้อนี้เป็นข้อก าหนดเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่เกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์)            
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุรายละเอียด 
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เกณฑข์อ้ 8 การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานจากวทิยานพินธ์ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ในการปกีารศกึษา 2562 มผีูส้ าเรจ็การศกึษาหรอืไม ่เลอืกตอบดงันี้ 
            มี (กรุณาระบุรายละเอียด ในตาราง 8.1) 

   ไม่มี (ข้ามไปท า ข้อ 9) 
ตารางที่ 8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ (หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกรายในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในครั้งนี้ (เฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่รวมสารนิพนธ์) 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทกุรายทีท่ าวทิยานพินธ์ 

โปรดระบุแผนการ
ศึกษา ปริญญาโท  
(ก1 หรือ ก2)  หรือ 

ปริญญาเอก 
(แบบ 1 หรือแบบ 2) 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่  
(กรุณากรอกข้อมูล
ในรูปแบบเหมือน
เอกสารอ้างอิง) รหัสนศ. ชื่อ-สกุล 

     
     
8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก 1 
และ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

ปริญญาเอก 
แบบ 1 แบบ 2 

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ……................................................................................ 
 
เกณฑข์อ้ 9 หลกัสตูรปรบัปรงุอย่างนอ้ยทกุ 5 ปี   
วธิกีารประเมนิ  

การนับรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สกอ. ก าหนดให้นับจากปี พ.ศ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกของ
หลักสูตร ซึ่งต้องเป็นปีการศึกษาเดียวกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา (หากต่างกัน ให้นับปีที่ระบุบนปก) 
เช่น หากปกระบุปี 2559 หลักสูตรต้องปรับให้เสร็จและพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 (2559+5) 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
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เกณฑข์อ้ 10 คณุสมบตัผิู้เขา้ศกึษา 
ในการปกีารศกึษา 2562 มผีู้เข้าศึกษาในหลกัสตูรหรอืไม ่เลอืกตอบดงันี้ 
            มีผู้เข้าศึกษา 

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 10.1-10.3 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในข้อ 10.2 

 ไม่มีผู้เข้าศึกษา (จบการรายงานข้อมูล) 
 

ขอ้10.1 ขอ้มลูผู้เข้าศกึษาระดับปรญิญาเอก 
ชื่อ-รหัสของนักศึกษาที่รับในปี

การศึกษาที่ท าการประเมินในคร้ัง
นี้ ในหลกัสตูรปรญิญาเอก 

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ใช้ในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ 

หากวุฒิสูงสุดในคอลัมน์ที่สอง 
คือ ปริญญาตรี  

กรุณาระบุผลการเรียนของ
ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 

   
   
   
   
 
ตาราง 10.2 คุณวุฒิของผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในคร้ังนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับของหลักสูตร เกณฑ์ 
ปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดมีากหรือ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
 
ข้อ 10.3 ขอ้นีเ้ฉพาะหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก กรุณาระบุนิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ที่
หลักสูตรใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาที่ท าการประเมินในคร้ังนี้ 
 นิยามของค าว่า “ผลการเรียนดีมาก” ของหลักสูตร คือ
...........................................................................……………………………………………… 
…………………………………………………………………………..................................... 
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เกณฑข์อ้ 11 การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี 
 

1. เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557 
2. ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2562 แต่ในปี 2562 ยัง

ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา โดยหลักสูตรอยู่ในกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 

สรปุผลการด าเนนิงานตามเกณฑข์อ้ 11 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านเพราะปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามรอบระยะเวลาที่  
    ก าหนด 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 

 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็น

ย่อย หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปใน
เนื้อหาที่เขียนบรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วน
ภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดบัการประเมนิ 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คณุภาพและระดบัความตอ้งการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชดัเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กนอ้ยสามารถท าให้มคีณุภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนนิการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชดัเจนทีแ่สดงถึงการ
ด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เปน็แนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนว

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 1 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 

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

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 
การเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 สอดคล้องกับพันธกิจของของมหาวิทยาลัยและคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเสา
หลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยวโดยบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้
ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตนเองแล้วยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการมุ ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงานทั้งนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
การพิจารณาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะในการก าหนดด้วย โดยได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตอบสนองวิสัยทัศน์ทั้ง ของมหาวิทยาลัย และ ของคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังโดยน ากรอบที่ก าหนดโดย สกอ. และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ 5 ด้านของผล
การเรียนรู้ที่ส าคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้านความรู้ 3)ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5)ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

 
 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
หลักสูตรได้น าการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้ง
มหาวิทยาลัยและคณะ ดังตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตารางผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาซึ่ง
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในทุกรายวิชาของหลักสูตร และได้น าไปจัดท า มคอ.3 
แต่ละรายวิชา  
ปีการศึกษา 2562  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.3 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ภาคเรียนที่ 1 มี 3 รายวิชา  
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
926-523 สัมมนา 1 
926-532 วิทยานิพนธ์ 
ภาคเรียนที่ 2 มี 2 รายวิชา  
926-524 สัมมนา 2 
926-532 วิทยานิพนธ์ 
ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าคณะเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
ร่วม แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดและอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
นักศึกษาโดยแจกมคอ.3ในทุกรายวิชา  
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้น าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจ านวนมาก และมีจ านวนผู้สนใจเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 เพิ่มขึ้นใน
ทุกปี ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิต
บุคลากรทางบริหารธุรกิจโดยเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการและ
ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ โดยจะต้องสามารถวิเคราะห์ บูรณาการและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัยและ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปการตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้านและสอดรับ
กับความต้องการของหน่วยงานต่างๆที ่ต้องการบุคคลากรที่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตเพื่อปฏิบัติหน้าที ่ในต าแหน่ง พนักงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนและ/หรือผู ้บริหาร

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
หน่วยงานภาคเอกชน/ภาครัฐในด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาแผนและนโยบาย การเงิน
การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และ/หรือ เจ้าของกิจการและที่ส าคัญ
สถาบันการศึกษาที่ยังขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ทางหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ 
นักวิชาการและ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ได้สอบถาม
พูดคุยกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม น าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตรปรับปรุงปี
การศึกษา 2563 
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จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้านและจัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2557 **หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการด าเนินการ) ดังตาราง 
 

ELO วตัถปุระสงค์ รายวชิา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความส านึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพของตนเอง
และสังคม 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
รายวิชาบังคับ 
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุน
มนุษย์        
                                                                            

ด้านความรู้ 
 

2.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1 
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ์ 
926-532 วิทยานิพนธ์            
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ELO วตัถปุระสงค์ รายวชิา 
ด้านทักษะทางปัญญา 3.ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลักการและ

ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ สามารถคิดวิเคราะห์ 
ประยุกต์และบูรณาการเพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทาง
ธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                       
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุน
มนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุน
มนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
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ELO วตัถปุระสงค์ รายวชิา 
  926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รวมถึง
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค
การสื่อสารที่เหมาะสม 

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ 
รายวิชาบังคับ 
926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด   
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุน
มนุษย์                                                                                   
926-514  การจัดการด าเนินงาน 
926-515 การจัดการการเงิน           
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
926-523 สัมมนา 1 
926-524 สัมมนา 2 
926-531 วิทยานิพนธ์ 
926-532 วิทยานิพนธ์                 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
 

ผลการเรยีนรู้ ความรูแ้ละทกัษะ
ทัว่ไป 

ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะ
ทาง 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

  

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์การบริหารธุรกิจและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัยในการจัดการ 

  

3.ประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้างาน  คิด
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานธุรกิจ 

  

4.ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และ
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถวิชาชีพ
บริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

5.สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 

 

รายวชิา 1 2 3 4 5 

926-501 ประเด็นปัจจุบันด้านการบริหารธุรกิจ      
926-502 ความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ                                            
926-503 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

     

926-511 การบัญชีบริหาร      
926-512 การจัดการการตลาด                    
926-513 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทุน
มนุษย์          

     

926-514 การจดัการด าเนินงาน                                       
926-515 การจัดการการเงิน         
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์      
926-521 ระเบียบวิธีวิจัย 1      
926-522 ระเบียบวิธีวิจัย 2      
926-523 สัมมนา 1      
926-524 สัมมนา 2      
926-531 วิทยานิพนธ์       
926-532 วิทยานิพนธ์       
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Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN 2 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

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

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ได้น าผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านมาเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที ่2 (รหัส 61) จ านวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) จ านวน 
2 คน (เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) กรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา และปรับการกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ELOs 
โดยให้มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึง
การบูรณาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
มคอ.3 
 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
วิชาปรับพื ้นฐานก่อนการเรียนรายวิชาอื ่นๆ ของหลักสูตร โดยได้ สอดแทรกเรื ่อง คุณค่า ทัศนคติ 
จริยธรรมนักธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารธุรกิจในประเทศไทย
และในระบบเศรษฐกิจโลก ส าหรับรายวิชาบังคับของหลักสูตรครอบคลุมทุกหน้าที ่หลักของการ
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีรายวิชากลยุทธ์ธุรกิจและรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือการแสดงความเห็น และการตัดสินใจ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการวิชาการในรูปแบบของการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อประมวลความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) จ านวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) จ านวน 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2 คน (เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์) หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายบุคคล โดยใช้กรณีศึกษา 
การศึกษาด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) และการน าเสนอหน้าชั้นแบบมืออาชีพที่มีการ
ซักถามและตอบข้อสงสัย เพื ่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู ้ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ   
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 1) ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูลผ่าน
ทางเเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและเว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2) สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้รับทราบข้อมูลผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
และ3) คู่มือนักศึกษาเพื่อแจกให้นักศึกษาทุกคน 

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (งานประชาสัมพันธ์) 
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร (Program Specification) 
 
ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
1.  รหสัและชือ่หลกัสตูร 

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

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

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

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

5.  รูปแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3. การรับเข้าศกึษา 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

             ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4. ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การใหป้รญิญาแกผู่ส้ าเร็จการศกึษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง  
ตารางที ่3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 

AUN 3 
Programme Structure and Content 



69 
 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 3 
ตารางที ่3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาใน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเสนอหลักสูตรผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนที่จ าเป็นครบถ้วน และได้รับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจากสกอ.ในปี 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร   
ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชาและตามแผนการศึกษาดังนี้ 

รายวชิา แผน ก แบบก 1 แผน ก แบบก 2 
วิชาเสริม
พื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

รวม 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
หลักสูตรได้ก าหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานความรู้และ
ทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะด้านเฉพาะด้านสู ่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
-รายวิชาเสริมพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา (รายวิชาเสริมพื้นฐานเป็น
รายวิชาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาก่อนเรียน
รายวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต) สอดคล้องกับความรู้
และทักษะทั่วไป 2 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน1 
รายวิชา 
-รายวิชาบังคับ จ านวน 10 รายวิชา สอดคล้องกับความรู้และทักษะ
ทั่วไป3 รายวิชา และความรู้และทักษะเฉพาะด้าน7 รายวิชา 
-รายวิชาวิทยานิพนธ์ สอดคล้องกับความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน 
ปีการศึกษา 2562 มีการทบทวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจควบคู่กับ
การวิจัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่หลักสูตรก าหนดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาในอนาคต และใช้ในการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2563 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และจัดกลุ่มรายวิชา
ทั้งหมดของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ดังตาราง
โครงสร้างหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ และได้ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลในแต่ละด้าน เพื่อจัดท าหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 
2563 นอกจากนี้ได้มีการทบทวนและด าเนินการปรับการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยแบ่งความ
รับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง เพื่อการน าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของแต่ละรายวิชามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
หลักสูตรได้จัดการการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2 ใน 2 ชั้นปี โดย
จัดล าดับตามความส าคัญของรายวิชาโดยเร่ิมต้นจากจัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อนส าหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทาง
บริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ) และรายวิชาเสริมพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลากหลายสาขาวิชา ปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเรียนในรายวิชา
บังคับ และภาคเรียนที่ 2 ต้องลงรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 3 
หน่วยกิต ในการขออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด ปีการศึกษา
ที่ 2 นักศึกษาเรียนในรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา และรายวิชา
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 ได้ปรับการจัด
การศึกษาโดยมีทั้งแบบแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแบบแผน ข 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ 
รวมถึงการปรับล าดับรายวิชาให้สอดคล้องกับทั้ง 3 แผนการศึกษา 
(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข) 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตารางที ่3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางที ่3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN4 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  “การจัดการศึกษาตาม แนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา จากความต้องการของผู้เรียน ผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 
ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย่ังยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้
หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึง
มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย” ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ทราบแนวทางการจัดการศึกษา โดยให้ทุกคณะ/
หน่วยงาน น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งจาก
ปรัชญาการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรได้น ามาประยุกต์ใช้และทบทวนในการเรียนการสอนการของ
หลักสูตร ซึ่งปรัชญาหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
หลักการ ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และการวิจัยโดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ 
และบูรณาการ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความส านึกรับผิดชอบต่อสายวิชาชีพ
ของตนเองและสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ได้สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่  และน าปรัชญาหลักสูตรแขวนไว้
ในเว็ปไซด์คณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ  
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการ

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
มคอ. 3  
มคอ. 5  
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปรับปรุงหลักสูตรได้น าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ในการก าหนดปรัชญา
หลักสูตรให้สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้
โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้
ถือประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการจัดสรรรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาสอนและพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทั้งกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่ควรจะมีให้แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาต้องลงทะเบียน
รายวิชาตามแผนการศึกษาใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการประเด็นด้านบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต รวมถึงการบูรณาการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดวาระประชุมในการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและการ
ติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ซีงคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.3 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
ในการจัดการเรียนการสอนได้มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้ซื้อไว้ ทั้งฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ แต่ละรายวิชาได้

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.3 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง อ่าน สรุป และอภิปราย 
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลและสืบค้นความจริงจากเอกสาร พิจารณา
ความเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกับทฤษฎีของบทความนั้นๆ รวมทั้งพูดคุยเร่ืองที่เป็นปัจจุบันทาง
บริหารธุรกิจ ท าให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 
ตารางที ่3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

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

ต ่ากว่า 4 สัปดาห์ 
ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ข้ึนไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต ่ากว่า 4 สัปดาห์ 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ข้ึน

ไป 
-     
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ตารางที ่3.10 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning และ Work Integrated Learning) 
รายวิชา 

ภาคการศึกษา
ที่ 1 

ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิง

รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม รายวิชา 
ภาคการศึกษา

ที่ 2 

ร้อยละของการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิง

รุกในรายวิชา 

ลักษณะกิจกรรม 

926-523 
Seminar I 

100 การน าเสนอความก้าวหน้า
การจัดท าวิทยานิพนธ์ในทุก
สัปดาห์ และการน าเสนอ
การบูรณาการศาสตร์ทาง
บริหารธุรกิจที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการท า
วิทยานิพนธ์ ในการ
แลกเปลี่ยน และอภิปราย
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ
เพื่อนในชั้นเรียน 

926-524 
Seminar II 

100 การน าเสนอความก้าวหน้าการจัดท า
วิทยานิพนธ์ในทุกสัปดาห์ และการ
น าเสนอการบูรณาการศาสตร์ทาง
บริหารธุรกิจที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การท าวิทยานิพนธ์ ในการแลกเปลี่ยน 
และอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ
เพื่อนในชั้นเรียน 

926-531 
Thesis 

100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย
และรายงานต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาทุกเดือน 

926-531 
Thesis  

100 นักศึกษาท างานวิจัยตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษามอบหมายและรายงานต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาทุกอาทิตย์/เดือน 
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Criterion 5 
1. Assessment covers: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
 

 

 

 

 

 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ตารางที ่3.12 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ในการศึกษาปี 2562 มีนักศึกษารวม 4 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 2559 จ านวน 2 คน และปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2 คน ในส่วนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
ตามปฏิทินการศึกษาถูกก าหนดโดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ มี
ระบบและกลไกในการประเมินวิทยานิพนธ์โดยด าเนินการตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1. รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.5 
จ านวน 3 รายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) โดยมีการรายงานผ่านระบบ TQF Online มีกรอบ
ระยะเวลาในการรายงานตามปฏิทินการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร หัวหน้า
สาขา และอนุมัติโดยคณบดี 
2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นจ านวน 3 รายวิชา (ยกเว้น
รายวิชาวิทยานิพนธ์) 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มคอ. 5 จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์, สัมมนา 1, และ สัมมนา 2 (ไม่รวมวิชา
วิทยานิพนธ์) 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students 
หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการให้เกรดนักศึกษาไว้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 5 ด้านโดยรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2562 มีการก าหนดการให้เกรดไว้ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 มี 2 รายวิชา ให้เกรด A, B, C, D, E 
926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.3  
เอกสารการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเร่ืองการ
ก าหนดการให้หน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
926-523 สัมมนา 1 
ภาคเรียนที่ 2 มี 1 รายวิชา ให้เกรด A, B, C, D, E 
926-524 สัมมนา 2 
ส าหรับวิชาวิทยานิพนธ์ 926-532  ให้เกรดตามความก้าวหน้าของผลงานโดยหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การให้หน่วย
กิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์และท าความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน 
ทั้งนี้ในทุกรายวิชา (ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์) อาจารย์ผูส้อนได้ก าหนดการให้เกรดตามสดัส่วนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ไว้ในมคอ. 3 และชี้แจงให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน 

 

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

มคอ. 3 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาทุกคร้ัง มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งชั้นเรียนกับอาจารย์
ผู้สอนถึงผลการประเมินความส าเร็จของงานที่มอบหมายในทุกคร้ัง อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานไว้
ในชั่วโมงเรียนอย่างชัดเจน มอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความและน าเสนอในชั้นเรียนแล้ว เพื่อนร่วม
ชั้นและอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการเตรียมการจัดท าวิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
จากการสอบถามในชั้นเรียนนักศึกษาพึงพอใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เพราะได้
มีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ด้วย 
นอกจากนี้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ประจ ารายวิชาในทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยนักศึกษาได้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนในทุกวิชา 

มคอ. 3 
ประเมินผลการการสอน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
(ยกเว้นวิทยานิพนธ์) นอกจากนั้นเมื่อเรียนจบวิชาและมีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอย่างส ่าเสมอ  
5.5 Students have ready access to appeal procedure 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยย่ืนค าร้องขอดูคะแนนที่งาน
ทะเบียน เพื่อประสานงานกับคณะและอาจารย์ผู้สอนต่อไป นอกจากนั้นในกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีในช่วงสอบกลางภาคและการส่งงานแต่ละคร้ัง
ในแต่ละรายวิชา เพื่อให้พัฒนาตนเอง และมีกระบวนการติดตามอย่างใกล้ชิด 

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

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

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

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

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUN 6 
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตารางที ่3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN6 

เกณฑ ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ตารางที ่3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service 
มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบคืองานนโยบาย
และแผนที ่จะต้องจัดท าแผนอัตราก าลังเพื ่อเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีการ
วิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์จากการวิเคราะห์ปริมาณงาน FTES และ teaching 
load และก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมเทียบกับอัตราก าลังที่มีเพื่อหาอัตราก าลัง
ที่หลักสูตรต้องการรวมทั้งมีการวางแผนในการสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ผู้ที่
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการแล้วน าแผนอัตราก าลังที่แต่ละหลักสูตรต้องการ
ให้คณะทวนสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความต้องการอัตราก าลัง จากนั้นก็จะเข้าสู่
กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลังกรอบระยะเวลา 4 ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเพื่อท าการจัดสรรอัตราก าลังและเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป  
โดยกระบวนการสรรหาจะท าการประกาศรับสมัครผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย 
วิทยุ และจากการแนะน าของอาจารย์ด้วยกัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับ
สมัครและพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และให้ทางหลักสูตรด าเนินการคัดเลือก
โดยพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตร และมี
ค ุณสมบ ัต ิครบตามท ี ่  สกอ. ก  าหนดโดยผ ่านความเห ็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงเสนอเรื่องผ่านสาขาเพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีวุฒิการศึกษาสัมพันธ์กับหลักสูตรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สกอ.ทั้งหมด 

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

 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
5 คน โดย 3 ใน 5  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกคนจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน คือ 
ผศ.ดร.สุวิต ศรีไหม และ ผศ.ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ มีการวิเคราะห์ FTES 
ได้ 1.83 
 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วฒุกิารศกึษาระดบั 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสุวิต ศรี
ไหม 

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

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวเกษรา
ภรณ์ สุตตา
พงค์ 

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

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

อาจารย์ นางสาวยุวดี ลี
เบ็น 

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

อาจารย์ นางสาวฬุลิยา   
ธีระธัญศิริกุล 

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

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์  เพื่อให้บุคลากร
สามารถกรอกข้อมูล ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานได้จากทุก
เวลา และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรแก่บุคลากร
เป็นอย่างดี โดยระบบสารสนเทศที่บริหารงานบุคคล ได้น ามาใช้มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ระบบ MIS-DSS เป็นระบบที่ให้บุคลากรยื่นลาราชการ ตรวจสอบวัน
ลาราชการผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 
 2. ระบบ HR-MIS เป็นระบบที่ให้บุคลากรได้กรอกข้อมูลภาระงานที่ได้
ด าเนินการเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และสามารถน าไปใช้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานได้ 
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW
.aspx 
 3. ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online เป็นระบบที่ให้
บุคลากรจัดท าข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx 
 4. ระบบ Compensation Online คือระบบการรายงานผลงานเพื่อ
ขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งทางวิชาการ 
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx 

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

มคอ.3 

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

https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUA
W.aspx 

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

รายงานการประชุมสาขาการจัดการ 

https://tor.psu.ac.th/
https://dss.psu.ac.th/dss_person/
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
https://hrmis.psu.ac.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2fLoadUnit%2fLUAW.aspx
https://compensation.psu.ac.th/login.aspx
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการแบ่งภาระงานสอนของหลักสูตรตามศาสตร์
ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านอย่างเท่าเทียมกันโดยทุกภาคการศึกษาจะมีการ
ประชุมหารือเพื่อวางแผนโหลดภาระชั่วโมงงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก่อนล่วงหน้าจากรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน TOR ( 
https://tor.psu.ac.th/) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งสรุปจ านวน
ชั่วโมงโหลดการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้น ภาระงานสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องรับผิดชอบสอนใน
รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและตามการมอบหมาย
ของหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการที่ได้มีการประชุมตกลงในภาระงานสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งอาจมีบางท่านมีภาระงานสอนเกินโหลด ซึ่งสามารถเบิกค่า
สอนเกินโหลดในแต่ละภาคการศึกษาได้แต่ต้องไม่เกิน 75 ชั่วโมงตามระเบียบ
ของวิทยาเขต นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ทั้งที่ด าเนินการโดยคณะและการประชุมติดตามในระดับหลักสูตรมีการกระตุ้นให้
อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น โดยในปี 2562-2563 มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 4 ผลงาน 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion  
are determined and communicated 

https://tor.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดย
ค านึงถึงสมรรถนะทุก ด้าน ได้แก่ ภาระการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่ง
คณะ/หน่วยงานเจ้าของอัตรามีการก าหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขการคัดเลือก กรอบ
ภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศ
เร่ืองหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
(ตามเอกสารแนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 

2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

คัดเลือก 
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่  
กระบวนการคดัเลอืกบคุลากรสายวชิาการและความโปรง่ใส 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน 

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

 

 

http://qadata.surat.psu.ac.th/searchdetail.php
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย 

1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว  
เป็นกรรมการ 
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 

2. มีการก าหนดภาระงานของต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการที่
ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลงในประกาศรับ
สมัคร 
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และ
มีระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร 
5. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การจา้งพนกังานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ 

ผู ้ท ี ่ผ ่านกระบวนการสรรหาและคัดเล ือกตามหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการท ี่
คณะกรรมการก าหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที ่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มี
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
อ านาจสั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต ่า ไม่ต ่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 
เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
งบประมาณ และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อ
จ้างได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะ
จ้างก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไม่มีการสรรหาอาจารย์ใหม่ 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
การก าหนดสมรรถนะด้านวิชาการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ือง
มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการก าหนดภาระ
งานไว้ชัดเจนทั้งการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ สมรรถนะหน้าที่ของ
บุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน จากประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 ข้อ 

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

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

 
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=140 

https://tor.psu.ac.th/
http://qadata.surat.psu.ac.th/showdetailtotal.php?id=140
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ได้แก่ P: Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ) , S: Social 
responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) , U: Unity (รู้รักสามัคคี) และ
สมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถ/ทักษะในการสอน คือ 
มีความรู้ทักษะในการสอน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรือสร้าง
นวัตกรรมเพื่อบูรณาการการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2. ความรู้ความสามารถใน
วิธีการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
เข้าใจกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง น าไปประยุกต์ในการ
ด าเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาและต่างสาขา นอกจากนี้ยังสามารถ
น าไปพัฒนาเทคนิค วิธีการ เครื่องมือส าหรับวิจัย/งานสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม3. ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ การประยุกต์องค์ความรู้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตนเองเพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเข้าใจในหลักการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 5. การดูแลและพัฒนานักศึกษา เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาที่เป็นไป
ตามระเบียบ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถแนะแนวทางหรือส่งเสริมให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีแนวทางที่เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์หรือผู้ร่วมงานในการ
ดูแลนักศึกษา 

 



 

93 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามผลการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ HRMIS และ 
TOR Online มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์โดยผ่านคณะกรรมการ
ประเมินคณะฯ หลังการประเมินเสร็จสิ้น จะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก
ประเมินทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินเข้าพบหากมีข้อสงสัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการให้มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 
รอบตามปีงบประมาณ และจะให้เข้าไปกรอกข้อมูลการปฏิบติงาน 2 รอบตาม
ปีงบประมาณ 
1 รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ คือผลการปฏิบัติงาน 
 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม 
2 องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3 การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดมีาก  คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69 

   ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง  
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คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
4 ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
4.1 ระดับที ่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ 
4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน 
4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
    ส าหรับกระบวนการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
ว ิ ช า ก า ร  โ ด ย ใ ห ้ ม ี ผ ล ก า ร ส อ น ต า ม ท ี ่ ส ถ า บ ั น ก  า ห น ด  ท ั ้ ง น ี้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน ประกอบด้วย 

1) คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เป็น
อนุกรรมการ 

3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

โดยผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการ
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สอน ซึ่งอาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3 ปี 

มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ 
HR-MIS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล
ภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่น ๆ) ผลงานทางวิชาการ และ
ประวัติการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ข้อมูลบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มค่าจ้าง และเป็นประวัติ
ผลงานของแต่ละบุคคลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ และมีการเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ โครงสร้างองค์กร ตลอดจน
เพื่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
บุคลากรใหม่สังกัดให้การดูแล ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ ที่
บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ เพื่อสร้างความช านาญในการท างาน  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดย
ให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษา
บุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น และก าหนดเส้นทางความเชี่ยวชาญระดับบุคคล(สอนหรือ
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วิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยในส่วนของการ
วางแผนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้ก าหนดขั้นตอนให้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานที่เป็นตัวแทนของคณะในการพิจารณาและน าเสนอโครงการที่
หน่วยงานสนใจเพื่อให้เข้าถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ได้อย่างแท้จริงก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท างานในด้านต่างของ
บุคลากรสายวิชาการ เช่น โครงการ พัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการ 
Ph.D. 50%  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนา
บุคคลากรนอกสถานที่  การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(ตามความต้องการของบุคลากร) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน 
โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการท างาน
ให้แก่บุคลากร อีกด้วย   

 ในส่วนของความการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดคุณสมบัติในการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่น
ขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

- ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้ 
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1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี 
3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสองปี 
- ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้

ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 - ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงินรางวัลเนื่องในโอกาสวันส าคัญของวิทยาเขต ดังนี้ 
1) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000 บาท 
3) ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 
ในด้านการท าวิจัยทางวิทยาเขต มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจในการท าผลงานทางวิชาการ  ตาม
ประกาศทุนการสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร  
ทั้งนี้  ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย ให้ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานเพื่อขอรับรางวัลอีกทางหนึ่งด้วย
เช่นกัน  ตามประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย และมีกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์ในการริเร่ิมจัดท างานวิจัย การจัดตั้งกลุ่มวิจัย 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html 

เอกสารแนบ AUN 6.6 ประกาศเงินรางวัลวิจัย 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
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เป็นต้น 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยื่นขอประเมินสมรรถนะอาจารย์ โดยแบ่งตาม
ความช านาญการด้านการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับและมีเงินรางวัลให้
แต่ละระดับเป็นเวลา 3 ปีกรณีที่ผ่านการประเมิน http://psu-
tpsf.psu.ac.th/contents.html   
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
ในการสร้างสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิจัย  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีอ านาจหน้าที่  
ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้มีความสามารถ
และศักยภาพระดับสูง  ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  มาตรการ
และกลยุทธ์ในการบริหารงานวิจัยและเงินอุดหนุนการวิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนรางวัลแก่งานวิจัยที่ประสบความส าเร็จทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
            เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  ได้ก าหนดประกาศเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดดังนี้ 
1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนวิจัย  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   
2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
3.  ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการศึกษาวิจัย 

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ( http://qadata.surat.psu.ac.th) 
ประกาศอุดหนุนทุนวิจัยhttp://rdo.psu.ac.th/th/index.php/all-budget-

income/440-budget-income59 
 

http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
http://psu-tpsf.psu.ac.th/contents.html
http://qadata.surat.psu.ac.th/
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4.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
5.  ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
6.  ทุนสนับสนุนการริเร่ิมโครงการวิจัย 
7.  การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร 
8.  ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มีแนวทางก ากับและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยทั้งในส่วนของการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ   
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชการโดยก าหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติแก่อาจารย์ทั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้มี
ระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของ
แต่ละกลุ่มบุคคล   
 ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 กลุ่ม  ได้แก่   1. การพัฒนาศักยภาพปัจจัยน าเข้าด้านการ
วิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในส่วนของปัจจัยน าเข้าด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
นักวิจัย ทุนวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพด้านปัจจัยน าเข้า 3 ประเด็นย่อยดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของคณาจารย์ 
  1.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ 
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  1.3 การพัฒนาศักยภาพการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ของบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยแล้วเพื่อเพิ่มจ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก และเพื่อให้สามารถจัดสรรทุนภายในให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังขาด
ประสบการณ์การท าวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการวิจัย
ภายในวิทยาเขต โดยการ 
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย สถานวิจัยความเป็นเลิศ หรือ
สาขาความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับ
ภาคเอกชนได้จริง 
3. การพัฒนาศักยภาพผลลัพท์ด้านการวิจัย 
    ผลลัพท์ด้านการวิจัย ประกอบด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อให้มีผลงานคุณภาพระดับดีเพียงพอ
ต่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 การพัฒนาส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มีการติดตามผลงานวิจัย  โดยด าเนินการส่ง
หนังสือติดตามผลงานวิจัยไปยังคณะวิชาต้นสังกัดของผู้รับทุน ทั้งรายงาน
ความก้าวหน้า ทุกรอบ 6 เดือน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อครบ
ก าหนดตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ระบบการติดตามผลงานที่เป็นระบบสารสนเทศ  
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เพื่อแจ้งเตือนถึงนักวิจัยโดยตรง อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินการจัดท า
ระบบต่อไป 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการผลิต
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรวมถึงการได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
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ตารางที ่3.15 Full-Time Equivalent (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

ศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1   2    
อาจารย์ประจ า  3   3    
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ 
Lecturers 

        

รวม         
 
ตารางที ่3.16 Staff-to-student Ratio  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2558    
2559    
2560    
2561   1.83 
2562   2.25 
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ตารางที ่3.17 Research Activities 

ปีการศึกษา 

จ านวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานข้อมูล (ฉบับ) รวมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

สัดส่วนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ (ร้อยละ) 

National 
Conference 

International 
Conference 

TCI SCOPUS ISI 

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

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

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

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

2561 แผน  1 1 1  2 40 
 ผล  1 5 -  1 20 

2562 แผน  1 1 -  1 20 
 ผล  2 4 -  2 40 
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Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.18 ผลการประเมินตนเอง AUN7 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

 

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

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

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ (เอกสารแนบ AUN 
7.3 มติ คบม) 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตามพจนานุกรมสรรถนะของ
มหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะหลัก จ านวน 3 รายการ และ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ จ านวน 3 รายการ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นสมรรถนะ
หลัก จ านวน 3 รายการ  และเลือกสมรรถนะด้านวิชาชีพ และหรือสมรรถนะด้านบริหาร รวม 3 รายการ 
      กระบวนการประเมินและวัดผลการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน  ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตามปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  สัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
     ระดับดีเด่น      คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก     คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99 
     ระดับดี           คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99 
     ระดับพอใช้      คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99 
     ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ   0 – 59.99 



 

109 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
     4.1 ระดับที่ 1  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล จ านวน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ  
     4.2 ระดับที่ 2  ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfil them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากรบุคคล โดยให้
มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีความ
เชี่ยวชาญระดับบุคคลเพื่อผลักดันการสร้างงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้  

i. โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างความเป็นเลิศในการบริการและการสื่อสารในการบริการ 
ii. โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการท างาน 
iii. โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
iv. โครงการเชิงปฏิบัติการการการสร้างวัฒธรรมองค์กรในยุคดิจิตอล 
v. โครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างความเก่งด้วยความคิดสร้างสรร 

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของบุคลากรรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพจิตใจในการท างาน โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการ

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

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

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

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

ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่  
(http://qadata.surat.psu.ac.th) 
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ตารางที ่3.20 Number of Support staff ปีการศึกษา 2562 (เดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0 3 9 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 18 4 1 23 

บุคลากรด้านงานบริหาร 6 5 56 8 0 75 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 15 7 0 22 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา 0 0 8 1 0 9 

บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล 0 0 5 2 0 7 

บุคลากรศูนย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

รวม 6 9 118 24 1 158 
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Criterion 8 

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.21 ผลการประเมินตนเองAUN8 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
เว็บไซต์วิทยาเขต 

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

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
(ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรงดรับนักศึกษา
เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร) 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
6.สอบสมัภาษณ์โดยอนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
7.อนุกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลคะแนน
สัมภาษณ์มาพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา  
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร งดรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   36-42 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1  36         หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  42         หน่วยกิต 
ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และได้
ก าหนดแผนการศึกษา 2 ปี โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และ
ข้อก าหนดอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับชั้นปีที่ 1 กลุ่มรายวิชาเสริมพื้นฐานทาง
บริหารธุรกิจ (ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ) และ
รายวิชาเสริมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
นักศึกษารหัส 2559 จ านวน 2 คน ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 
นักศึกษารหัส 2561 จ านวน 2 คน อยู่ระหว่างจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้มีกระบวนการ
ติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักเกณฑ์การให้หน่วยกิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
สอบถามทางวาจาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในทุกภาคการศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และได้ก าหนด
เกณฑ์การให้หน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาเพื่อช่วยในการให้หน่วยกิตและ
ติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิต
วิทยาลัยได้มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning 
and employability 
หลักสูตรได้ก าหนดการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษาดังนี้ 
-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะน าดูแล  ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
และเร่ืองอื่นๆ ตั้งแต่แรกเข้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปจะท าหน้าที่จนกว่านักศึกษาจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทันทีที่นักศึกษาได้หัวข้อที่
ศึกษาและมีอาจารย์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2) 
-ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 3 หน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งวิธีการ
เขียนบทความวิจัย 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

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

มคอ. 3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลักฐาน 
     (3) ทักษะการสื่อสาร 
     (4) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
     (5) ทักษะการเป็นผู้ริเร่ิมก่อการ 
     (6) ทักษะความเป็นนานาชาติ  
     (7) ทักษะการแก้ปัญหา  
     (8)ทักษะการท างานเป็นทีม  
เพื่อให้นักศึกษาก าหนดแนวทางจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในปี
การศึกษา 2562 ไม่ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนได้น าทักษะดังกล่าวลงในรายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้น าในการพัฒนาความรู้
ความสามารถวิชาชีพบริหารธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที ่3.23 จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

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

2562*** - - - - 
*ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรงดรับนักศึกษา 
**ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้สมัครเรียน 
***ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรงดรับนักศึกษา (เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร) 
 
ตารางที ่3.24 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 
ปีการศึกษา
ที่นักศึกษา
เข้าศึกษา 

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

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามแผน 
(คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.25 ผลการประเมินตนเอง AUN9 
 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support 
education and research [1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research 
งานจัดการทรัพย์สิน ด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ 
ส่งผล ให้การบริหารงานอาคารสถานที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานีซึ่งจะมีการส ารวจและเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดเทอมและก่อนสอบ โดยมี
รายละเอียดของห้องเรียนดังนี้ 
หอ้งปฏบิตักิาร  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน40 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการชีวภาพ จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการชีวภาพ – แปรรูป จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน70 ที่นั่ง จ านวน 2 คน  
- ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน45 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน60 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมหนัก จ านวน30 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
 ห้องบรรยาย  
- ห้องบรรยาย จ านวน 40 ที่นั่ง จ านวน7 ห้อง  

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

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
- ห้องบรรยาย จ านวน 60 ที่นั่ง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 80 ที่นั่ง จ านวน4 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 100 ที่นั่ง จ านวน3 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 120 ที่นั่ง จ านวน8 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 150 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 160 ที่นั่ง จ านวน2 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 200 ที่นั่ง จ านวน2 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 220 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง 
 - ห้องบรรยาย จ านวน 325 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง  
- ห้องบรรยาย จ านวน 350 ที่นั่ง จ านวน1 ห้อง  
สถานทีเ่พือ่รองรบัการจัดการเรยีนการสอน 
 - อาคารปฏิบัติการทางสัตว์น้ า  
- อาคารปฏิบัติการทางสัตว์  
- อาคารปฏิบัติการทางพืช 
นอกจากนี้งานจัดการทรัพย์สินยังมีช่องทางให้บุคลากรแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งซ่อมผ่านทางเวปไซต์
งานอาคารสถานที่อีกด้วย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีห้องสมุดประจ าทั้ง 5 วิทยาเขต ห้องสมุดแต่ละแห่งได้ด าเนินการ
จัดหาหนังสือตามความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ ยกเว้นวารสารออนไลน์
หรือฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จัดหาโดยห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านการคัดเลือกหรือพิจารณาจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชา/คณะ และคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดซึ่งสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ทั้ง5 วิทยาเขต   

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

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เสนอรายชื่อ หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูล ที่
ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยห้องสมุดมีกระบวนการในการส ารวจความเพียงพอดังนี้ 
การดูแลห้องสมุด (PDCA) 

- มีคณะกรรมการบริหารศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

- มีการด าเนินงานตาม PDCA ดังต่อไปนี้ 

  P - การส ารวจความต้องการทรัพยากรห้องสมุด 

1. เรียกดูข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน   หมวด 6 แต่ละรายวิชาจากระบบ TQF มาค้น  
OPAC ว่ามีให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร ก่อนScan ส่ง mail แจ้งผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้สอน
พิจารณาสั่งซื้อ  

2. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี-ไม่ม,ี สรุปร้อยละ มี-ไม่ม,ี สรุปร้อยละ มี เอกสารฯ ในหมวด 6 เกินร้อย
ละ 80/ไม่ถึงร้อยละ 80  

3. ผู้บริหารให้ยกเลิกการสืบค้นข้อมูลหมวด 6 ใน มคอ.3 เป็นจัดท าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน
ห้องสมุดให้ผู้สอนแทน   

4. ยกเลิกการโหลด TQF หมวด 6 เป็นโหลดหมวด 1-3 เพื่อน าค าส าคัญ มาสืบค้นข้อมูลในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติว่าแต่ละรายวิชามีทรัพยากรสารสนเทศรายชื่อใดใน ห้องสมุดบ้าง แล้วน าส่ง  mail 
ให้กับผู้สอนทุกคนในแต่ละรายวิชานั้นๆ  

5. ประสานรายชื่อ E-book แยกรายสาขาวิชาจากบริษัท มาให้ผู้สอนสั่งซื้อ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
6. mail ส่งรายชื่อ E-book แต่ละสาขาให้ผู้สอนสั่งซื้อ 

D - การด าเนินการจัดหา ดูแลทรัพยากรห้องสมุด 

       - การใช้งาน 

1. น ารายการที่อาจารย์สั่งซื้อมาแนบในการจัดท าใบ จัดหาเสนอ รักษาการหัวหน้างานบรรณ
สารสนเทศ 

2. งานพัสดุส่งคืนใบจัดหามาให้แจ้งผู้สอนยืนยันการจัดซื้อ งานห้องสมุดน ารายชื่อที่แนบใบจัดหาที่ด้
รับการส่งคืนจากงานพัสดุมา Scan รายชื่อ - ส่ง E mail แจ้งผู้สอนให้ทราบนโยบายของวิทยาเขต 
ในการจัดซื้อ E-book แทนตัวเล่ม แต่หากจ าเป็นให้ยืนยันกลับมาเพื่อขอจัดซื้อให้อีกคร้ัง 
3. ได้รับการยืนยันจากผู้สอนในการสั่งซื้อ 

4. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือที่มีผู้สอนยืนยันมา 

C - การด าเนินการตรวจสอบปัญหา 

       - การจัดหา 

       - การดูแลทรัพยากร 

       - การเข้าใช้งานห้องสมุด 

       - การส ารวจความพึงพอใจ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
       - การส ารวจความเพียงพอ 

1. ติดต่อประสานงานกับพัสดุเพื่อให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามค าขอของผู้สอน ผู้เรียน 
บุคลากร  

   ทาง mail และโทรศัพท์  

2. มีรายงานการจัดท าหนังสือขึ้นชั้น รายงานบนเว็บไซต์ของห้องสมุด ทุกวันจันทร์ 

3. มีรายงานสถิติการให้บริการ และรายชื่อหนังสือที่ยืมมาก รายงานบนเว็บไซต์ของห้องสมุด ทุก
เดือน 

4. มีการส ารวจความพึงพอใจ ทุกปีการศึกษา  

5. เรียกดูข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหมวด 6 แต่ละรายวิชาจากระบบ TQF มาค้น 
OPAC ว่ามีให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร ก่อนScan ส่ง mail แจ้งผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อให้ผู้สอน
พิจารณาสั่งซื้อ 

A – การแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่การด าเนินงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจให้ผู้บริหารของห้องสมุดทราบและพิจารณา 

2. หารือผ่านทางไลน์กลุ่มห้องสมุด/ไลน์กลุ่มศูนย์สนเทศฯ/ที่ประชุมบุคลากรห้องสมุด/ศูนย์สนเทศฯ 

3. จัดท าวิจัยความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดยุค 4.0 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้น าข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ในการจัดการเรียนการสอนตามที่คณะและหลักสูตรขอเปิดรายวิชา และการก าหนด
ห้องปฏิบตัิการทั้งทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง ดังนี้ 

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

รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 280  คน ปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับนักศึกษาได้
จ านวน คร้ังละ 110 คน  ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาในหลักสูตร ไม่ได้จัดการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา นักศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์ Notebook 
ส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง printer ที่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ได้ 
นอกจากนี้ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ท าแบบประเมินศูนย์ฯ เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ 
ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค์ โดยทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรคมาเข้าที่
ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านบริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การ
เรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละหลักสูตรต่อไป 

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

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นระ
จ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเร่ิมเร่ิมและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่
ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการวางแผนจัดซ้ือเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษา
ที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน ส าหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม
ห้องสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดให้มีวารสารออนไลน์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นได้ 
 

ข้อมูลจากศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 

http://qadata.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีแผนการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ งานอาคารสถานที่
ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาเขต 

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

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตารางที ่3.27 ผลการประเมินตนเอง AUN 10  
 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

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

 
      

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

 

  

    

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

 

  

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางที ่3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ เพือ่
ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นโดยมีกรรมการผู้ทรงวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อหาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตร (Steakholder needs) เพื่อจัดท า OBE และ PLO และคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักสูตร MBA โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ศาสตรจารย์ ดร. สุนันทา เสียงไทย 
2. รองศาสตราจารย์ ณักษ์ กุลิสร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ 
4. นายสุธี ธรรมสิทธิ์บูรณ์                                                                                                                                                        
5. หม่อมราชวงศ์ สุทธิภาณี ยุคล 
โดยก าหนด PLO ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้ 
PLO 1  ประยุกต์ใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
1.1 เข้าใจและวิเคราะห์การใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจ 
1.2 น าโมเดลและเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ในใช้การแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
1.3 ประเมินโมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
1.4 ปรับใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
PLO 2  สร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ 
2.1 บูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร MBA 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
2.3 แก้ไขปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ 
2.4 สื่อสารและเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่กับองค์กร ชุมชน สังคม ระดับภูมิภาค ประเทศ
และสากล 
PLO 3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการธุรกิจต่อ องค์กร ชุมชนและสังคม 
3.1 รู้และตระหนัก ถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
3.2 เลือกและน าแนวทางปฏิบัติในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กรธุรกิจและสังคม 
3.3 มีภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
PLO 4  จัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
4.1 พัฒนารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ (Business Model) 
4.2 จัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.3 เพิ่มและยกระดับทักษะการจัดการทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and enhancement 
หลักสูตรรับผิดชอบวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ
ประชุมทบทวนการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ออกแบบ และร่วมมือกันท างาน รวมทั้งประชุมทบทวนการพิจารณาระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประเมินผล และมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.
2563 และก าหนดคณะท างานในการปรับปรุงหลักสูตร 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment 
การประกันคุณภาพของหลักสูตรได้มีการก าหนด ดังนี้ 
-กรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการ

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

https://tes.psu.ac.th/login.asp
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
สอนของหลักสูตรในภาพรวม 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
-ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 มคอ.5 เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- มคอ.3 
- มคอ.5 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีจุดประสงค์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านบริหารธุรกิจที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) 
ในการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์เอาหลักการทฤษฎีทาง
บริหารธุรกิจและการจัดการมาแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นในทุกรายวิชามีการบูรณาการผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับงานวิจัย การอ่านและ
วิเคราะห์บทความวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

- งานวิจัยที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- มคอ.3 
- ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของนักศึกษา 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and 
enhancement 
วิทยาเขตก าหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน                                              

- 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and enhancement 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
            อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินการสอนในชั้นเรียนในทุกๆ หัวข้อถึงความเข้าใจของ
นักศึกษา โดยการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ และการ
ซักถามจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองด้านการเรียนการสอนโดยผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU - TPSF) ตลอดจนได้บูรณาการการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา (Case Study) มาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมของธุรกิจและให้เท่าทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
            มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อมอบหมายการเป็นผู้ประสานงานรายวิชาที่
จัดให้อาจารย์ประจ าของคณะเป็นผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงข้อตกลงถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศใหม่ๆ รวมถึงการระดม
สมองเพื่อก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาระหว่างภาคการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควบคู่กับการสังเกตการณ์  และรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน และการประเมินโดย
ตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2557 
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
มคอ.3 
มคอ.5 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 
 

http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
http://www.personel.sci.psu.ac.th/images/file/information/PSUTPSF/rule/PSUTPSF1.pdf
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ปีการศึกษา 2562 กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลของนักศึกษาใน
ทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาให้นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจา
เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนการพิจารณา
ระดับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินผล เพื่อรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดในการน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบ 5 ปี ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาต่อไป 
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Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตารางที ่3.29 ผลการประเมินตนเอง AUN 11 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
 
 
 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ตารางที ่3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน อยู่ระหว่างการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 และ นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คน อยู่ระหว่างการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ในเดือนสิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2563 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรก าหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 2 ปี ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาปีการศึกษา 
2559 จ านวน 2 คน คาดว่ามีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 1 คน (สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2563)  อีก 1 คน อยู่ระหว่างการก าหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักศึกษาและจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (รหัส 57) จ านวน 5 คน เป็นนักศึกษาท างานแล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้
ติดตามความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งมหาบัณฑิต 1 คน ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้จัดการและศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน เป็นเจ้าของกิจการ และ 3 คน ได้รับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานเป็นระดับหัวหน้างาน  

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and benchmarked for improvement 
หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื ่อให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

บทความวิชาการ  
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกับนักศึกษาในการจัดท าบทความวิชาการ
รายวิชา 926-516 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
โดยบทความวิชาการดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI ฐาน 1) จ านวน  4 บทความ  
นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษา (รหัส 59) ทั้ง 2 คน จัดเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) 
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเงื่อนไข
ในการส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement 
ปีปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ ซึ่งภาคเรียนที่ 2/2562 ได้มีการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholders) ได้แก่ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการผู้ทรงวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Steakholders) ได้ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้เรียนที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน การผลิต
บุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ สร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สมัยใหม่ จัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
เลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมและเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
โดยแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร ธุรกิจและสังคม โดยก าหนด PLO ของหลักสูตรได้
ดังนี้ 
PLO 1  ประยุกต์ใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
1.1 เข้าใจและวิเคราะห์การใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจ 
1.2 น าโมเดลและเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ในใช้การแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
1.3 ประเมินโมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ที่เหมาะสม 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.4 ปรับใช้โมเดลและเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
PLO 2  สร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ 
2.1 บูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
2.3 แก้ไขปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ 
2.4 สื่อสารและเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่กับองค์กร ชุมชน สังคม ระดับภูมิภาค ประเทศและ
สากล 
PLO 3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการธุรกิจต่อ องค์กร ชุมชนและสังคม 
3.1 รู้และตระหนัก ถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
3.2 เลือกและน าแนวทางปฏิบัติในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์กรธุรกิจและสังคม 
3.3 มีภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
PLO 4  จัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
4.1 พัฒนารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ (Business Model) 
4.2 จัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.3 เพิ่มและยกระดับทักษะการจัดการทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที ่3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษาที่
นักศึกษาเข้า

ศึกษา 

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

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามแผน 
(คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

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

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

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนบัณฑิต (คน) จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 
ลบ จ านวนทีศ่ึกษาต่อ 

(คน) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งาน
ท าและประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอสิระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         

 
ตารางที ่3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต 

ปีการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
คุณธรรม จริยธรรม    เฉลี่ยรวม 

2557      
2558      
2559      
2560      
2561      
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บทที ่4 
การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางการพัฒนา 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดที่ควรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

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

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

1 จ านวน
หลักสูตร 
(7) 

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

หลักสูตร
นอก
ที่ตั้ง (6) 

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

นักศึกษ
า (6) 

จ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 5  
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี   
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 5  
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
20 จ านวน

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

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 5  
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 5  

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

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

  

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

3  

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
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30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 
 

  

31   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2  

32 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย ์   
33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

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

เทียบเท่า 
  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(12) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก 5  
41  -ระดับปริญญาตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปริญญาโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปริญญาเอก 5  
46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 2  
47  -ระดับปริญญาตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปริญญาโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปริญญาเอก 2  
52 ผลงาน

ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 3  
53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
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เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่
ออกประกาศ 

55  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

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

3  

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

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

  

59  -ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

61  -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ   
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
  

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

64  -ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 

  

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

ระหว่างประเทศ 
  

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ   
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อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

72 การมี
งานท า
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด    
73 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
  

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

  

75 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ   
76 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

 
  

77  -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

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

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

82 -ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

2  

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

  

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

  

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
88  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่2 
  

89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่
ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

2  
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ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

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

  

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

  

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
103  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่2 
  

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

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

  

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
110   -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

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

เป็นวงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษ
า 
เต็มเวลา
เทียบเท่
า  
(7) 

จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)  2.13  
115  -ระดับอนุปริญญา   
116  -ระดับปริญญาตร ี   
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปริญญาโท 2.13  
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปริญญาเอก   
121 จ านวน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย 
(24) 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,045,073  

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,045,073  

125 จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 3,107,785  

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,107,785  

129 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่) 5  
130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5  
133 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่)   
134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
137 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาตอ่   
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
141 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีล่าศกึษาตอ่   
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3  
146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

147   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

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

  

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

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3  
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พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเปน็
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

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

  

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
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ทางวิชาการ 
191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสือ่อิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

 
 

 


