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คานา
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ใ นการดาเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2562 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 10
กรกฎาคม 2563)
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นผลการดาเนินงานจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
กรกฎาคม 2563
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาธุ ร กิ จ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา 2562 มีการดาเนินงานด้านประกัน3
คุณ ภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562 (วัน ที่ 1 สิง หาคม 2562 - 10
กรกฎาคม 2563) และได้จัดทารายงานประเมินตนเองและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา
2562 สรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11
ด้าน ดังนี้
1. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
2. AUN 2: Program Specification (ข้อกาหนดของหลักสูตร)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
3. AUN 3: Program Structure and Content (โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
4. AUN 4: Teaching and Learning Approach (แนวทางการเรียนการสอน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
5. AUN 5: Student Assessment (การประเมินผู้เรียน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
6. AUN 6: Academic Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
7. AUN 7: Support Staff Quality (คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
8. AUN 8: Student Quality and Support (คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure (สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
10. AUN 10: Quality Enhancement (การส่งเสริมคุณภาพ)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 2
11. AUN 11: Output (ผลผลิต)
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
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บทที่ 1 ส่วนนา
1. ประวัตโิ ดยย่อของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 124(6/2554) เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 334(7/2554) เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2554
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางการจัดการ ความรู้ตามหน้าที่ทาง
ธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโต และอยู่รอดอย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรในระดับปริญญาตรีให้สามารถพัฒนาตนเอง มีปฏิภาณ ไหวพริบ และความ
เพียรพยายาม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาตนเองและงานในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาธุรกิจ
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การสร้างบัณ ฑิต ที่มีคุณ ลักษณะความเป็น ผู้ประกอบการ โดยร้อยละ 10 ของบัณ ฑิตจบใหม่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอีกกว่าร้อยละ 50 ที่ไปท างานบริษัท ก็ได้น าคุณลักษณะดังกล่าวไปช่วยพัฒนา
กิจการของบริษัทจนมีตาแหน่งก้าวหน้า เลื่อนขั้นตาแหน่งระดับรองผู้จัดการภายใน 3-5 ปี
2. การผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยมีการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการออ
กร้านขายสินค้าในงาน ม.อ.วิชาการ ลงพื้นที่ในสถานการณ์จริงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem based learning) การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการบริหารจัดการบริษัทจาลอง
3. การจัดทาแผนธุรกิจ หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทาให้บัณฑิตสามารถจัดทาแผนธุรกิจเองได้
จริงตั้งแต่กระบวนวางแผนและออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ ศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของธุรกิจ การจัดทา
แผนธุรกิจจริง และการนาเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อยื่นขอทุน
4. การฝึก ปฏิบ ัต ิง านในสถานประกอบการจริง โดยการออกฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยเฉพาะ
โครงงาน สหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสาขาพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับวิทยาเขตและเป็นตัวแทนไปประกวดโครงงานในระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับภาคใต้ตอนบนต่อเนื่องทุกปี
5. ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับ SET Corner ในห้องสมุดของ
วิทยาเขต มีการจัดอบรมฟรีเพื่อสอบใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุนทุกปีต่อเนื่องกว่า 5 ปี ช่วยให้นักศึกษาที่
สอบผ่านได้งานทาในสถาบันการเงินโดยมีฐานเงินเดือนสูงกว่าพนักงานแรกเข้าคนอื่น
6. การสร้างความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนในการเป็น
วิทยากร การสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบธุรกิจ การศึกษาดูงาน และการรับนักศึกษาเข้า สหกิจฝึกงาน
5

และมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
7. เครือข่ายศิษย์เก่า ด้วยหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานีในปี 2546 จึงมีศิษย์เก่าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บริหารระดับกลางในบริษัทต่าง ๆ ที่
เป็นเครือข่ายในการร่วมผลิตบัณฑิต อาทิ การเป็นวิทยากร การแนะแนวรุ่นน้อง การศึกษาดูงาน และสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3. ปรัชญาหลักสูตร
ผลิต บัณ ฑิต ที่ มีค วามรู้ ความสามารถในการประยุ กต์ใช้ความรู้ท างบริหารธุ รกิ จเพื่อ สร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิจัย ตัดสินใจ วางแผน และจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม ตรวจสอบ รายงานและสื่อสารแผนงานหรือ
โครงการทางธุรกิจ มีความเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวเข้า
กับ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิ จและสัง คมโลกและสามารถพัฒ นาตนเองให้ทัน ต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
จากปรัชญาหลักสูตรข้างต้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะคือ เป็นคณะชั้นนาการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจในระดับประเทศ และสอดคล้องกับวิส ั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ จากวิสัยทัศน์ ทั้งในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย ปรัชญาหลักสูตรมีความสอดคล้องในส่วนการ
นาองค์ความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ มาบูรณาการในการวิเคราะห์ วิจัย ตัดสินใจ วางแผน และจัดทาแผนกล
ยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ ส่งผลในส่วนของการพัฒนาองค์กรธุรกิจที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศต่อไป
4. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
รองอธิการบดีวทิ ยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการประจา
คณะฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย

สาขาการบริหารธุรกิจ
บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สาขาเศรษฐศาสตร์

สาขาภาษา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ศศ,บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ

รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)

สื่อสารทางธุรกิจ)
บัญชีบัณฑิต สองภาษา
MBA

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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5. นโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชา
คณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยึด
แนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่งได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกาหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในนั้น หน่วยงานจะต้อ6 ง
ดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทารายงาน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558 เป็น
ต้นไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของสาขาวิชา
6. ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร (มคอ2)
จานวนหน่วยกิต
1. โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร

134

หน่วยกิต

32
15
11
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ

90 หรือ 93
34
56 หรือ 59

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- วิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพเลือก

38
18 หรือ 21

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
3 หรือ 6
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. ฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสหกิจศึกษา
- ฝึกงานหรือปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
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สาหรับกลุ่มวิชาชีพเลือกที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวน 9-12 หน่วยกิต โดยมีให้เลือกจานวน 3
กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร
3. กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
จากโครงสร้างของหลักสูตรนั้น มีความโดดเด่นด้านกลุ่มวิชาชีพเลือกที่ทางหลักสูตรให้นักศึกษาเลือก
ตามความชอบ ถนัด สนใจหรือสอดคล้องกับธุรกิจทางบ้าน โดยให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ทาให้นักศึกษาได้เรียนในกลุ่มวิชาชีพเลือกดังกล่าวทุกภาคการศึกษาจนจบชั้นปีที่ 4
อีกทั้งยังมีกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายในการท างานหรือธุรกิจใน
อนาคต โดยทางหลักสูตรมีนโยบายให้จานวนนักศึกษาสหกิจมีประมาณร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2562 จานวนนักศึกษาที่ประสงค์เลือกสหกิจจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 107 คน
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 21 หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
o ดร.สิริภัทร์
โชติช่วง
o ดร.ชมพูนุท
ด้วงจันทร์
o ดร. รพี
พงษ์พานิช
o อาจารย์นงค์รัตน์
แสนสมพร
o อาจารย์ปิยาภรณ์
ปิยะวาณิชเสถียร
 นักศึกษา และอัตราการสาเร็จการศึกษา
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา 2562
มีก ารด าเนิ น งานด้านประกั น คุ ณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษา ในรอบปี
การศึกษา 2562 (วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 10 กรกฎาคม 2563) และได้จัดทารายงาน
ประเมินตนเองและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2562 สรุปได้
ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN
QA ทั้ง 11 ด้าน ดังนี้
12. AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO (ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง)

13.
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ)
4. จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ*
5. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ*
6. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท*
7. จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร*
8. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา บวกจานวน
บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ(3+4)
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2560

จานวน
79
70
29

ร้อยละ
100
89.74
45.71

79

45.71

 ศิษย์เก่า
หลั ก สู ต รบริ หารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพัฒ นาธุรกิจ พัฒ นามาจากหลัก สู ตรบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิ8 ต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และปรับปรุงหลักสูตรมาสาขาวิชาพัฒนาธุร กิจ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของ
หลักสูตรปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2551 (นักศึกษารหัส’51) จนถึงปัจจุบัน รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตร จานวน
393 คน
 งบประมาณ
o งบประมาณตามแผน
 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

2560

ค่าบารุงการศึกษา

3,272,400 4,833,600 6,394,800 6,694,800 6,694,800

ค่าลงทะเบียน

2,071,200 3,222,000 4,372,800 4,372,800 4,372,800

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

192,000

288,000 11,151,600 11,151,600 11,151,600

5,535,600 8,343,600 21,919,200 22,219,200 22,219,200
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 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
ใช้เงินงบประมาณประจาปีและงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และของบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ. 2560
สรุป งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม
3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2556

2557

ปีงบประมาณ
2558

1,109,100

1,149,200

1,190,800

1,234,200

1,234,200

60,000

80,000

100,000

100,000

100,000

2559

2560

10,000
15,000
20,000
20,000
20,000
9,840,000 14,760,000 19,680,000 19,680,000 19,680,000
11,019,100 16,004,200 20,990,800 21,034,200 21,034,200
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
13,519,100 17,254,200 21,990,800 22,034,200 22,034,200
240
360
480
480
480
56,329
47,928
45,814
45,905
45,905

 สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
โดยมีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่รองรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งในส่วนของ
จ านวนของห้องบรรยายยัง มีไม่เพียงพอต่อจ านวนความต้องการในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่มีความจุจานวนนักศึกษาได้ 120 คนขึ้นไปมีจานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับความ
ต้องการของทุกหลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาในปริมาณที่เท่ากันถึง 5 หลักสูตร และยังคงขาดพื้นที่ส่วนกลาง
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการท ากิจกรรมกลุ่ม การ
ค้นคว้าหาข้อมูล หรือการทางานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็น
กลุ่ม การทางานเป็นกลุ่ม อีกทั้งพื้นที่ของห้องบางห้องที่จัดให้ยังไม่เหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
เกณฑ์
เกณฑ์การประเมิน
(ตามเกณฑ์)
ข้อที่
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์)

1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีที่
กับสาขาทีเ่ ปิดสอน
รายชือ่ ปัจจุบนั
สาเร็จการศึกษา
และเลขประจาตัวประชาชน
ตรง
สัมพันธ์
1. นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง*
เลขประจาตัวประชาชน
3909800316139
2. นางสาวนงค์รัตน์ แสนสมพร*
เลขประจาตัวประชาชน
1809900127251

PhD/Marketing/2557
บธ.ม./การตลาด/2548
บธ.บ./การบัญชี/2545
บธ.ม./
บริหารธุรกิจ/2554
บธ.บ./
บริหารธุรกิจ/2551





3. นางสาวชมพูนุท ด้วงจันทร์*


วท.บ./อุตสาหกรรม
เกษตร/2548
วท.ม./การจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร/2552
PhD/Management
Science and
Engineering/2017
4. นางสาวปิยาภรณ์ ปิยะวานิชเสถียร
M.ED/Leadership and
Management/2553
ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ/2549
5. นายรพี พงษ์พานิช
PhD./Agricultural
Economic and
Management/2559
M.B.A/Electronic
Commerce/2554
บธ.บ./การจัดการ/2551
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ขอ้ 2 คุณสมบัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
 เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง ผศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
....................................................................................
เกณฑ์ขอ้ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551
ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
เกณฑ์ขอ้ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพือ่ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตารางที่ 1.3 ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 เป็นไป
ตามเกณฑ์
ดัชนีบง่ ชีผ้ ลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
 ไม่ เอกสารประกอบ
Performance Indicators)
เป็นไปตาม
เกณฑ์

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย สอดคล้ องตามวัต ถุ ประสงค์
รายงานการ
ละ 80 มีส ่ว นร่ วมในการประชุมเพื่ อ ของการประชุมในแค่ละครั้ง
ประชุมสาขา
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ประจาเดือน
ดาเนินงานหลักสูตร

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อ ยก่อ นการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี )
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย
หรือเขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ คุณ ภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน พั ฒ นาเพี ย งเล็ ก น้ อ ยสามารถท าให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
เพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลัก ฐานการด าเนิน การ มี ค ุ ณ ภาพของการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตาม
ตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณ ภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่า
การด าเนิน การที่ม ีประสิท ธิภาพดีกว่ า เกณฑ์
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติชั้นนา
ชั้นนา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning outcomes.
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to
the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills,
etc.
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1
เกณฑ์
1.1 The expected learning outcomes have been
clearly formulated and aligned with the vision and
mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both
subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect
the requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7






16

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university
- กระบวนการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของ - รายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร:
หลักสูตร
การวางแผน
-หน้าเว็บไซต์แสดงวิสัยทัศน์ของ
1. แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อออกแบบผลการเรียนรู้ที่ มหาวิทยาลัยและคณะ
คาดหวัง
- มคอ.2 หมวดที่ 4
2. จัดประชุมเพื่อนาวิสัยทัศน์และพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย วิทยา -ตารางแสดงความสอดคล้ อ งของผล
เขต และคณะเพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิสัยทัศน์
3. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ ประเมินความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วน -แบบส ารวจบัณ ฑิตและแบบสัมภาษณ์
เสียของหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่ม พร้อมทั้ง นักศึกษา
ติดต่อประสานงานในส่วนของการให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม และ
วางแผนรูปแบบและวิธีการในการเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
4. ประชุมเพื่อออกแบบข้อคาถามและเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงาน
1. สารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 นักศึกษาปัจจุบัน ดาเนินการโดยจัดทาแบบสารวจเพื่อหา
ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการโดย
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
หาความต้องการและระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.3 บัณฑิต ด าเนิน การโดยจัดท าแบบส ารวจเพื่อประเมิน
หลักสูตร รายวิชาที่สอน การออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.4 ผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการโดยสารวจความต้องการและความ
จ าเป็น เกี่ยวกับ คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึง ประสงค์ รวมถึง ทักษะ
เฉพาะตามสาขาวิชาของบัณฑิต
1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจ
ด าเนิน การโดยการสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เพื่อน าข้อ เสนอแนะ
ความคิดเห็นและทิศทางที่จะควรจะปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
1.6 ศิ ษย์ เ ก่ า ทั ้ ง ที ่ ท างานประจ าในภาคเอกชน และเป็ น
ผู้ประกอบการ ดาเนินการโดยมีการเชิญมาบรรยายหรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางให้กับอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาที่
สอน รวมถึงทิศทางวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. นาผลจากการสารวจที่ได้มาสรุปผลและวิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่ม
ระหว่างองค์ความรู้ และทักษะ โดยมีการแบ่งประเภทออกเป็น 2
ด้าน 1) ด้านทั่วไป 2) เฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจ
3. ยกร่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจาก
ผลการสารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ซึ่งให้ความเห็นใน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ซึ่ง กาหนด 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยี
4. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังจากข้อมูลทุกส่วนและสรุปเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลัก สู ต ร โดยผลการเรีย นรู ้ท ี ่ค าดหวั ง ของหลั ก สู ตรมีอ ั ต
ลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน คือ นักศึกษาสามารถจัดทาแผนธุรกิจ
ซึ่งจากความสามารถดังกล่าวเป็นที่มาของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้ง 8 ข้อที่นักศึกษาจะต้องมี
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ มีการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีการปรึกษากันทั้งแบบไม่
เป็นทางการและแบบทางการที่มีการจัดประชุมกันประจาทุกเดือน
นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาทุกครั้ง
ก่อ นเปิดภาคการศึก ษา เพื่อ ปรับ รูปแบบของการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากที่สุด และมี
การปรับปรุงหลักสูตรฯตามรอบระยะที่เวลากาหนดทาให้ได้ข้อมูล
ที่นามาสาหรับการปรับปรุงพัฒนาและปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้ทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ อย่างชัดเจน
โดยการผ่านกระบวนการทบทวนการประชุม การพัฒนาและการ
วิพากษ์หลักสูตรฯของผู้มีส่วนได้เสียดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
- ความชัดเจนของผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง:
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รายการหลักฐาน
หลักสูตรนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามเกณฑ์ของสกอ. ซึ่ง
บั ง คั บ ใช้ ก ั บ ทุ ก หลั ก สู ต รในอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย ซึ ่ ง
คาอธิบายในแต่ละเกณฑ์ไม่สามารถวัดผลได้
- ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ :
ในการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ
พิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ
คณะ ให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เช่น
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจด้านเน้นสร้าง
ผู ้ น าทางวิ ช าการและนวั ต กรรม ซื ่ อ สั ต ย์ มี ว ิ น ั ย และปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ
3, 5 และ 8
2. ค่านิยมหลักและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในด้านความเป็น
มื อ อาชีพ และความเป็ น เอกภาพ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังข้อ 1, 2 , 5, 7 และ 8
3. วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาเขต ในด้านเป็น ที่พึ่ง ทาง
วิช าการโดยมี วิจ ั ย เป็ น พื้ น ฐาน สร้ างงานวิ จั ยที ่ม ีค ุณ ภาพและ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสั ง คม และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ มี
คุ ณ ภาพสู ง ระดั บ สากลและตอบสนองบริ บ ทสั ง คม มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ 1, 2 , 3, 4, 5 และ 6
4. วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ในด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย
ที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ มีความสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ 1, 2 , 3, 4, 5 และ 6
จากผลการเรียนรู้ท ี่คาดหวัง ของหลักสูตรทั้ง หมด 8 ข้อนั้น มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยา
เขตและคณะ
การปรับปรุงย้อนกลับ
1. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการเพื ่ อ น าผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง
ตรวจสอบย้อนกลับกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2561 เพื่อ พิจารณาถึงความสอดคล้องของรายวิชาและผลการ
เรียนรู้
2. จัดทาตารางสรุปรายวิชาที่แสดงถึงการตอบโจทย์ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes
กระบวนการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- มคอ.2 หมวดที่ 4
การวางแผน
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จากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพรวมส าคัญตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของทั้งมหาวิทยาลัยและคณะแล้ว มีขั้นตอน
การวางแผนดังนี้
1. ทางกรรมการบริหารหลักสูตรมีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและของคณะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความ
เชื่อมโยงกับข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ท ี ่ คาดหวัง
ส าหรั บหลั ก สู ต รของ
บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยหลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ได้จัดท าผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการแบ่งประเภทขององค์ความรู้และ
ทั ก ษะ ซึ ่ ง แยกเป็ น 2 กลุ ่ ม คือ ผลการเรีย นรู ้ เ ฉพาะด้ านของ
หลักสูตร และผลการเรียนรู้รายวิช าศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดในการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
การดาเนินงาน
1. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดท าตารางแยกผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับทักษะความรู้ทั่วไป และทักษะความรู้เฉพาะ
ด้าน
การตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของผลการเรีย นรู้ท ี่ค าดหวั ง ทั กษะ
ความรู้ทั่วไป และทักษะความรู้เฉพาะด้าน
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
การดาเนินงาน
- รายงานประชุมคณะกรรมการร่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร
1) ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
-เครื่องมือ
2) บัณฑิต
-หลักฐานการจัดประชุม
3) นักศึกษา
4) กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
5) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรได้ จัดประชุม
เพื ่ อ น าข้ อ คิ ด เห็ น ของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ เข้ า มา
พิจารณา ดังนี้
กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (คัดเลือกผู้ประกอบการและ
ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต มาร่ ว มเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บัณฑิตบางส่วนถึงคุณลักษณะที่
จาเป็นของบัณฑิตของหลักสูตร)
1.1) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานภาครัฐ มีความต้องการบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะดังนี้
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- มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออกสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจได้
1.2 ) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจได้
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา
- สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
1.3) กลุ่มบัณฑิต (จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณลักษณะ
ตามผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ที ่ เ หมาะสมของโครงสร้ า งและ
รายวิชาในหลักสูตร) โดยต้องการให้บัณฑิตปัจจุบันมีคุณสมบัติ
ดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์
- รอบรู้ทันเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ
- ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- การฝึกประสบการณ์จริง
- ทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์
1.4) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน (จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้)
- ความรอบคอบ ช่างสังเกต มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในการ
ทาธุรกิจ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารธุรกิจ เป็นนักวางแผนที่
ดี สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะและนาไปปรับใช้ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด
- สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทางาน
- มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเทคโนโลยีต่างๆ
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- มีทักษะในการพูด การสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
- มีไหวพริบ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1.5) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล เพื่อสอบถามความคิดเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคตที่หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัย โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน ดังนี้
ด้านทักษะ
1. เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทันกับโลกปัจจุบัน
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการมีส่วนร่วม
4. การทางานร่วมกับผู้อื่น
5. การคิดแบบรวบยอด
6. เน้น critical / design thinking
คุณลักษณะของบัณฑิต
1. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. การทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ทักษะด้าน soft skills
4. ความสามารถทางด้าน EQ
1.6) กลุ่มศิษย์เก่า ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความ
คิดเห็นในส่วนคุณลักษณะของบัณฑิต สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การนาเทคโนโลยีมาใช้/ การเข้าใจเทคโนโลยี
2. ทัศนคติในการมองทางธุรกิจ (Mind Set) (การเป็น
ผู้ประกอบการ)3. การปรับตัว การเข้าสังคม
4. ควรให้มีประสบการณ์จริง เช่น บริษัทจาลอง
5. ความอดทน/ ขยัน/ มีเป้าหมาย
6. การทางานแบบมีประสบการณ์
2) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลที่ได้จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อนามาออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 8 ข้อนั้น
สามารถสรุปที่มาของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดังนี้
1. ประยุก ต์ใ ช้ ความรู ้ และเครื ่อ งมื อ ทางบริ ห ารธุ รกิ จ เพื ่อ การ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
2. ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
3. พั ฒ นาแนวคิ ด และนวั ต กรรมเพื ่ อ จั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ในการ
ประกอบการตัดสิน ใจทางธุรกิจให้ท ัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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รายการหลักฐาน

เศรษฐกิจและสังคม
4. มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
5. บริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามบทบาทหน้ า ที ่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นาบนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
6. เลื อ กใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสม เพื่ อการค้น คว้ า
วิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอผลงานทางธุรกิจและโครงงาน
ธุรกิจ
7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
8. มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 8 ข้อข้างต้นสามารถแจกแจง
ที่มาจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 1 ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทาง
บริ ห ารธุ ร กิ จ เพื ่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
มาจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในองค์ กรธุรกิจ มาจากกลุ่ม
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาการบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 3 พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดทา
แผนธุรกิจในการประกอบการตัดสิน ใจทางธุรกิจให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม มาจากกลุ่มศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 4 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการมาจาก
กลุ่มศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต
ผลเรียนรู้ท ี่คาดหวัง ข้อ ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรตามบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นา
บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจมาจากกลุ่มศิษย์เก่า
และผู้ใช้บัณฑิต
ผลเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ข้ อ ที ่ 6 เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม เพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอ
ผลงานทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ มาจากกลุ่มผู้ใช้บัณ ฑิ ต
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการศิษย์เก่า บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน
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ผลการดาเนินงาน
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ มา
จากกลุ่ม ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน
ผลเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 8 มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มาจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
ศิษย์เก่า
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AUN 2
Programme Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and
course specifications for each program it offers, and give detailed information about
the program to help stakeholders make an informed choice about the program.
2. Program specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the program and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.2 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2
เกณฑ์
2.1 The information in the program specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The program and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
องค์ประกอบที่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร ( Program Specification)
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date
การวางแผน
เอกสารแนบ มคอ.
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี โดยปัจจุบัน 2 ภาคผนวก
หลักสูตรที่ใช้คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และในปีการศึกษา พ.ศ.2558 ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อนาไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560
ในการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละครั้งทางหลักสูตรได้มีการวางแผนในการจัดท า
หลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยมีการจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนในการดาเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและสกอ.
เล่มหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในแต่ละรอบปีที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเป็นรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ได้มีการสาเนาให้กับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนและการให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา นอกจากนั้นแล้ว
ในแต่ละปีการศึกษามีการแจกคู่มือให้กับนักศึกษาใหม่โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเล่ม
หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นาไปใช้ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
โดยรายละเอียดสาคัญของเล่มหลักสูตร เช่น ปรัชญาหลักสูตร กลุ่มรายวิชาที่เปิด
สอน แผนการสอน คาอธิบายรายวิชา และจุ ดเด่นของหลักสูตร ทางกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้มีการจัดทาสรุปชุดข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กับงานประชาสัมพันธ์ของทางวิทยา
เขตเพื่อน าข้อมูลสาคัญดังกล่าวไปสรุปเพื่อใช้ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ทุ ก ประเภท รวมถึง จัดท าคู ่มือ ให้ กับนักศึ กษาใหม่ช ั้น ปีที ่ 1 เพื่ อใช้ ตลอด
ระยะเวลาของการเรียนทั้ง 4 ปี จนสาเร็จการศึกษา
โดยในแต่ละปีทางเจ้าหน้างานประชาสัมพันธ์คณะและงานประชาสัมพันธ์ของวิทยา
เขตจะมีการสอบถามมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของวิทยาเขตทุกปี ก่อนมีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใหม่ออกไป
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
การดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้สอนทาการออกแบบรูปแบบการสอนตามคาอธิบายรายวิชา ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามความทันสมัยของเนื้อหา และตามผลการประเมินการ
สอนในรายวิชาจากนักศึกษา
2. อาจารย์ ผ ู ้ ส อนท าการกรอกข้ อ มู ล รายวิ ช า(มคอ.3) ในระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย
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ผลการดาเนินงาน
1. ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบข้อมู ลรายวิชาและให้ความคิดเห็นตามความ
เหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดจะด าเนิน การตีกลับข้อมูลเพื่อแก้ไขต่อไป หาก
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นประธานหลั ก สู ต รจะส่ ง ต่ อ ให้ ก ั บ รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ
พิจารณาต่อไป
หากมคอ.3 ที ่ ผ ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ บ ริ ห ารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งแล้ ว อาจารย์ ผ ู ้ ส อนจะ
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลรายวิชาให้กับนักศึกษาต่อไป
การตรวจสอบ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจัดท าการรายงานผลการสอน (มคอ.5) ผ่าน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อประธานหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
การดาเนินงาน
2. อาจารย์ ผู ้ส อนท าการออกแบบรูป แบบการสอนตามค าอธิ บาย
รายวิ ช า ตามผลการเรีย นรู้ ท ี ่ค าดหวัง ตามความทัน สมัย ของ
เนื้อหา และตามผลการประเมินการสอนในรายวิชาจากนักศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนทาการกรอกข้อมูลรายวิชา(มคอ.3) ในระบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย
4. ประธานหลัก สูต รท าการตรวจสอบข้อ มู ล รายวิช าและให้ ความ
คิดเห็นตามความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดจะดาเนินการตีกลับ
ข้อมูลเพื่อแก้ไขต่อไป หากถูกต้องครบถ้วนประธานหลักสูตรจะส่ง
ต่อให้กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาต่อไป
หากมคอ.3 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้ว อาจารย์
ผู้สอนจะดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลรายวิชาให้กับนักศึกษาต่อไป
การตรวจสอบ
1. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจัดท าการรายงานผลการ
สอน (มคอ.5) ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผล
ต่อประธานหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทาการรายงานผลการสอนในรายวิชา (มคอ.5) ใน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถรายงาน
ผลการสอนตามความเป็นจริงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา รายงานผล
การประเมิน การสอนจากนัก ศึกษา และสามารถระบุ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป โดยน าข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงมาจัดทามคอ.3 ใน
ภาคการศึกษาต่อไป
3. ประธานหลั ก สู ต รท าการตรวจสอบข้ อ มู ล รายวิ ช าและให้ ค วาม
คิดเห็นตามความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดจะดาเนินการตีกลับ
ข้อมูลเพื่อแก้ไขต่อไป หากถูกต้องครบถ้วนประธานหลักสูตรจะส่ง
ต่อให้กับรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาต่อไป
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders
หลักสูตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูล สาคัญของหลักสูตรผ่านทาง เว็ปไซด์
แผ่นพับ Fanpage สาขาการจัดการและการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
Road Show ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเว็บไซด์ของวิทยาเขต
และคณะ โดยสามารถแจกแจงตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 ช่องการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

บุคคลทั่วไป

กลุ่มบัณฑิตและศิษย์เก่า

ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูล
1.เว็ปไซด์
- มหาวิทยาลัย
- คณะ
- หลักสูตร
2.Facebook
Fanpage สาขาการ
จัดการ
3.คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที ่ เ ผยแพร่ ผ ่ า นโครงการเตรี ย ม
ความพร้อมระดับคณะ
4. เอกสารรายละเอียดวิชา มคอ.3
1. เว็ปไซด์
- มหาวิทยาลัย
- คณะ
- หลักสูตร
2.Facebook
Fanpage สาขาการ
จัดการ
1.เว็ปไซด์
- มหาวิทยาลัย
- คณะ
- หลักสูตร
2.Facebook
- Fanpage สาขาการ
จัดการ
3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.เว็ปไซด์
- มหาวิทยาลัย
- คณะ
- หลักสูตร
2.Facebook
- Fanpage สาขาการ
จัดการ

ประเภทของข้อมูล
1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2. ข้อมูลรายละเอียดของวิชา

1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
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กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย

ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูล
1.เว็ปไซด์
- มหาวิทยาลัย
- คณะ
- หลักสูตร
2.Facebook
- Fanpage สาขาการ
จัดการ
3.การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
Road Show
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประเภทของข้อมูล
1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments
in the field.
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-todate.
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.4 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3
เกณฑ์
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date
[3,4,5,6]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3
4
5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
การวางแผน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาธุรกิจได้มีการ มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อ 2
วางแผนและร่ ว มกั น ออกแบบรายวิ ช าและสาระวิ ช าใน
หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ เ สนอ
หลักสูตรผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่จ าเป็นครบถ้วน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 (มคอ 2) ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรที่
ประกอบด้วย
- ห ม ว ด ว ิ ช า ศ ึ ก ษ า ท ั ่ ว ไ ป จ า น ว น 32 ห น ่ ว ย ก ิ ต
ประกอบด้ ว ย
กลุ ่ ม วิ ช าภาษา มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกลุ่มนี้
จะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 90-93 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาเฉพาะ จะสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้เฉพาะด้าน
ทางหลักสูต รมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้ง หมด 134
หน่วยกิต หลักสูตรจะให้ความสาคัญ กับหมวดวิชาเฉพาะ
มากที่ส ุดเนื่อ งจากเป็น กลุ่มวิช าที่ส อดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและปรัชญาหลักสูตร
ส าหรั บ การวางแผนการก าหนดผลการเรี ย นรู ้ ท ี่
คาดหวังของหลักสูตร (ELO) ได้แสดงถึงเอกลักษณ์และ
จุดเด่นของบัณฑิตในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
การดาเนินงาน
ส าหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านความต้องการของบัณฑิตในหลักสูตรพัฒนา
ธุรกิจ
น าเอามาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศู น ย์ ก ลาง และเน้ น การเรี ย นการสอนแบบ Active
learning ซึ่งทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active learning อย่างน้อย 15 ชม. ต่อรายวิชา
และในรายวิช าพยายามสอดแทรกเอกสารประกอบการ
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นนักศึกษาในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอนแบบ Active learning ของแต่ล ะรายวิช ามี
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ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนดังนี้
1 อาจารย์ผู้ส อนวางแผนกิจกรรมในรายวิช าเพื่อให้
สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร
2 อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ 3 พร้อมระบุกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active learning
3 อาจารย์ผู้สอนทาการสอนตามรายละเอียดของ มคอ 3
ซึ ่ ง รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ Active
learning ได้แก่ กรณีศึกษา การร่วมกันระดมความคิดเห็น
การโต้วาที การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ บริษัทจาลอง เป็นต้น
4 เมื่อสิ้น สุดภาคการศึกษา นักศึก ษาท าการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาเขต พร้อมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอน ใน มคอ 5
5 อาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการ
สอนของนักศึกษาและจากการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
3.2 The contribution made by each course to
outcomes is clear
ตามโครงสร้างหลักสูตรได้มีการแบ่ง หมวดวิชาเป็น
2 หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรได้มีการนามาใช้
โดยไม่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งในการก าหนดผลการเรี ย นรู ้ ท ี่
คาดหวัง
ส าหรั บ การวางแผนในการออกแบบ หมวดวิ ช า
เฉพาะ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้คานึงถึงผล
การเรียนรู้ท ี่คาดหวัง ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามที่กาหนด
การดาเนินงาน
ในส่วนของวิช าเฉพาะ ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้มีการดาเนินการดังนี้
(1) การประชุ ม วางแผน เพื ่ อ จั ด รายวิ ช าให้ ก ั บ อาจารย์
ผู ้ ส อนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา โดยได้ช ี ้แ จงให้อ าจารย์
ผู้ส อนทราบถึง ผลการเรียนรู้ท ี่คาดหวัง ตามรายวิช าที่
รับผิดชอบ

รายการหลักฐาน

achieve the expected learning
- ตารางโครงสร้างหลักสูตรตามผล
การเรียนรู้
- มคอ.2 หมวดที่ 4
- รายงานการประชุมสาขา
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ผลการดาเนินงาน
(2) อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดใน มคอ.2 โดย
จัดท า มคอ 3 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับผลการ
เรียนรู้ ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
โดยอัพเดทข้อมูล มคอ 3 ในระบบออนไลน์ ตามปฎิทิน
การศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ
(3) หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจัดทาการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และสรุปปัญหาและอุปสรรค
ในการเรียนการสอน
(4) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อออกแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
การตรวจสอบ
หลังจากอาจารย์ผู้สอน จัดทา มคอ 3 และจัดส่งใน
ระบบออนไลน์ ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบความ
สอดคล้องประเด็นดังต่อไปนี้
1) ความเชื่อมโยงระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (หมวดที่ 4)
3) แผนการสอนและการประเมินผล (หมวดที่ 5)
4) กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ (หมวดที่ 5)
5) แผนการประเมินผลการเรียนรู้
6) การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
รายวิชา (หมวดที่ 7)
การแก้ไข
ในกรณี ท ี่ มคอ 3 ที ่จั ดท าโดยอาจารย์ ผู้ ส อนไม่
สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน ทางประธานหลักสูตรจะทาการส่ง
ข้ อ มู ล กลั บ พร้ อ มแสดงความคิ ด เห็ น ประเด็ น การแก้ ไ ข
เพื่ อ ให้อ าจารย์ผ ู้ส อนด าเนิน การแก้ ไขและส่ง เข้า ระบบ
ออนไลน์อีกครั้ง
กระบวนการหลัง จากนี้ ทางประธานหลักสูตรท า
การตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่พบจุ ดบกพร่องหรือความไม่
สมบู รณ์ข อง มคอ 3 ทางประธานหลัก สู ตรด าเนิ น การ
จัดส่งข้อมูลให้คณะต่อไป เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดส่งต่อคณบดีในลาดับต่อไป

รายการหลักฐาน
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รายการหลักฐาน
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารจั ด แผนการเรี ย นใน 4 ชั ้ น ปี โดย มคอ.2
จัดลาดับตามความสาคัญของรายวิชาโดยเริ่มต้นจากวิชา มคอ.3
พื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกนและกลุ่ม มคอ.4
วิชาชีพ ดังนี้
- ปีการศึกษาที่ 1 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา
โดยให้ความส าคัญกับหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป รองลงมา
เป็น กลุ ่มวิช าแกนพื้ น ฐานเบื้อ งต้น เช่น วิช าธุ รกิ จและ
หลั ก การจั ด การ วิ ช าหลั ก การตลาด วิ ช าบั ญ ชีก ารเงิ น
วิชาการเจรจาต่อรอง วิชาการเงินธุรกิจ ว ิ ช า ก า ร ใ ช้
เครื่องใช้สานักงาน
- ปีการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา
โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มวิชาแกน เช่น วิชานวัตกรรม
และโอกาสทางธุรกิจ วิช ากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
วิชาการจัดการการดาเนินงาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค วิชาการบัญชีบริหาร
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ปีการศึกษาที่ 3 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา
โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพ
เลือ ก เช่น วิ ช าการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ วิ ช าการบริห าร
การตลาด วิชาการบริหารการเงิน วิช าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ วิ ช าภาวะผู ้ น าและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิชาวิจัยธุรกิจ
และกลุ่มวิชาชีพเลือกทั้งหมด 12 หน่วยกิต
- ปีการศึกษาที่ 4 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชา
โดยให้ความสาคัญกับวิชาชีพบังคับ เช่น วิชาสัมมนาทาง
บริหารธุรกิจ วิชาการจัดการโครงการ วิชาแผนธุรกิจ
วิ ช าเตรี ย มความพร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ ก งาน วิ ช า
โครงงานวิจัยธุรกิจ สาหรับปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษา
ที ่ 1 ทางหลั ก สู ต รได้ อ อกแบบรายวิ ช าแผนธุ รกิ จ วิ ช า
โครงงานวิจัยธุรกิจ และวิชาสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้
บู ร ณการความรู ้ ท ี ่ เ รี ย นมาตั ้ ง แต่ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 1-3 และทาง
หลัก สูต รได้อ อกแบบกระบวนการเรีย นรู้น อกห้องเรีย น
โดยมีวิช าฝึก งาน ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้น าความรู้ทั้ง หมดที่เรียนตลอดหลักสูตรมา
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ผลการดาเนินงาน
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ส าหรั บ กระบวนการเลื อ กกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กของ
นักศึกษามีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้
1) อาจารย์ประจ าสาขามีการวางแผนเพื่อจัดโครงการ
เพื ่ อ ให้ ความรู้เ กี ่ยวกั บ การเลือ กกลุ่ มวิ ช าชีพ เลือกและ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิชาชีพเลือก
2) จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
สาหรับการเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น
การให้ข้อมูล จากผู้ท ี่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง 2 กลุ่ม ได้แก่ (1)
อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก ทั ้ ง 3 กลุ ่ ม
วิชาชีพเลือก ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเรียนในแต่
ละกลุ่มวิชาชีพเลือก ตาแหน่งงานที่สามารถทาได้ในแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) ตัวแทนรุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์
ในการเรียนทุกกลุ่มวิชาชีพเลือกให้กับรุ่นน้อง
3) นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพหลังจากได้รับข้อมูลกลุ่ม
วิชาชีพเลือก
4) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มวิชาชีพเลือก ในชั้นปี
ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ได้แก่กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่ม
วิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ กลุ ่ ม วิ ช าธุ ร กิ จ เกษตร ซึ ่ ง
นักศึกษาต้องเรียนในกลุ่มวิชาชีพที่เลือกตามจานวนหน่วย
กิตที่กาหนดใน มคอ 2
ส าหรับ ผลการเรี ยนรู้ท ี่ คาดหวัง ของหลักสูตรพัฒ นา
ธุรกิจ ประกอบด้วย 8 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางบริหารธุรกิจเพื่อ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
2. ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
3. พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดทาแผนธุรกิจในการ
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม
4. มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
5. บริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามบทบาทหน้ า ที ่ ความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นาบน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
6. เลือ กใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ เหมาะสม เพื ่ อการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลงานทาง

รายการหลักฐาน
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ผลการดาเนินงาน
ธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
7. พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ ให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ
8. มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน าไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
จากผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ทั ้ ง 8ข้ อ สามารถน ามา
Mapping กับรายวิชาต่างๆในหลักสูตรดังแสดงในตาราง
ที่ 3.5

รายการหลักฐาน
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ตารางที่ 3.5 แสดงรายวิชาทีแ่ สดงถึงการตอบโจทย์ผลการเรียนรู้
รหัสวิชา

ผลการเรียนรู้

ชือ่ วิชา

1

2 3 4 5 6 7 8

กลุม่ วิชาแกน
926-111
926-141
926-151
926-190
926-213

ธุรกิจและหลักการจัดการ
การเงินธุรกิจ
หลักการตลาด
การใช้เครือ่ งใช้สานักงาน
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/ /

/

/

/

/

926-221

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

/

/

/

/

926-231

การจัดการการดาเนินงาน

/

/

/

/

926-311

การจัดการเชิงกลยุทธ์

/

/

/

/

929-100

หลักเศรษฐศาสตร์

/

/

/

/

931-104

การบัญชีการเงิน

/

/

/

/

สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

/

/

/

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

/

/

/

/ /
/ /

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/ /

/

/

934-103

/

กลุม่ ชีพบังคับ
926-112

การเจรจาต่อรอง

926-211
926-251
926-312
926-313
926-341
926-351
926-392
926-411
926-491
926-492
926-495
931-204
936-333

นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ภาวะผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
การบริหารการเงิน
การบริหารการตลาด
วิจัยธุรกิจ
แผนธุรกิจ
โครงงานวิจัยธุรกิจ
สัมมนาทางบริหารธุรกิจ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน
การบัญชีบริหาร
ภาษาอังกฤษสาหรับโทอิค

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
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รหัสวิชา

926-441
926-452
926-461
926-464

กลุ่มวิชาชีพเลือกการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการความรู้ในองค์กร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการคุณภาพและการเพิม่ ผลิตภาพ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ตลาดและสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์ทางการเงิน
ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาทักษะการบริหาร
กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การจัดการความคิดสร้างสรรค์
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขันสาหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จริยธรรมสาหรับผู้บริหารทางการเงิน
การบริหารการค้าปลีก
การจัดการธุรกิจครอบครัวและการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
การจัดการโครงการ

922-439
926-223
926-234
926-271
926-272
926-314
926-315
926-316
926-317

กลุม่ วิชาชีพเลือกธุรกิจเกษตร
โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุ ทาน
พฤติกรรมองค์การ
การจัดการคุณภาพและการเพิม่ ผลิตภาพ
หลักการตลาดสินค้าเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตร
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะการบริหาร
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

926-212
926-233
926-234
926-241
926-243
926-244
926-261
926-262
926-316
926-319
926-342
926-343
926-344
926-361
926-363

ผลการเรียนรู้

ชือ่ วิชา
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/
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/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
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รหัสวิชา
926-331
926-332
926-355
926-371
926-372
926-373
926-431
926-432
926-471
926-472
926-479
934-341
926-254
926-281
926-282
926-284
926-318
926-319
926-353
926-354
926-356
926-381
926-383
926-384
926-386
926-387
926-481
926-482
926-483

ผลการเรียนรู้

ชือ่ วิชา
การจัดหาและการจัดซือ้ ในห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการของคลังสินค้า
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์
นโยบายธุรกิจเกษตร
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณภาพสินค้าเกษตร
การออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า
การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กลุม่ วิชาชีพเลือกธุรกิจระหว่างประเทศ
การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงินระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การตลาดโลก
กลยุทธ์ระดับโลกและการจัดการ
กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การตลาดธุรกิจบริการ
นวัตกรรมการบริการและความสร้างสรรค์
การขนส่งระหว่างประเทศ
การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การจัดการพาณิชย์นาวี
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
การนาเข้า-ส่งออก
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รหัสวิชา
926-489
934-341

/
/

ผลการเรียนรู้
2 3 4 5 6 7 8
/ / / / /
/ / / / /

/
/
/

/ /
/ /
/ /

ชือ่ วิชา
การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

1

กลุม่ ฝึกงานสหกิจ
926-300
926-454
926-455

การฝึกงาน
สหกิจศึกษา 1
สหกิจศึกษา 2

/
/
/

/
/
/

/ /
/ /
/ /

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

หมวดศึกษาทัว่ ไป
936-001
936-002
936-003
936-004
936-005

ทักษะการสื่อสาร
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษวิชาการ
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
หมวดศึกษาทัว่ ไป

925-001

ทักษะชีวิต

925-003
925-004
926-390
935-xxx
934-001
934-002

เอเชียศึกษา
สุขภาวะกายและจิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์เพื่อการดารงชีวิต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

/
/
/
/
/
/
/
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AUN 4
Teaching and Learning Approach
Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she
or he chooses to use.
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed,
supportive, and cooperative learning environment.
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate
responsibly in the learning process; and
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to
assessment and modes and duration of study.
6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and
practices, etc.).
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ตารางที่ 3.6 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4
เกณฑ์
4.1 The educational philosophy is well articulated
and communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [2,3,4,5]
4.3 Teaching and learning activities enhance lifelong learning [6]
Overall opinion

1

2

คะแนน
3 4 5


6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ ก ั บ - มคอ.2
stakeholders ได้แก่
1 นักศึกษาปัจจุบัน
2 ศิษย์เก่า
3 นักเรียน
4 คณาจารย์ในหลักสูตร
5 ผู้ใช้บัณฑิต
6 บัณฑิต
ผ่านทาง สื่อออนไลน์ คู่มือแผนการเรียนนักศึกษา และ
เว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://www.surat.psu.ac.th/demo/philosophy.php
การออกแบบปรั ช ญาหลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารปรั บ ให้ ม ี ค วาม
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความ
เป็นนานาชาติ ซึ่งปรัชญาหลักสูตร มุ่งเน้นความสาคัญคุณลักษณะ
พิเศษของบัญฑิต ให้ส ามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกและสามารถพั ฒ นาตนเองให้ ท ั น ต่ อ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งหมด ทางหลักสูตรได้
ออกแบบกิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไปและ มคอ.2
เฉพาะด้าน ดังตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
การวางแผน
ก่ อ นเปิ ดภาคเรี ยนจะมี ก ารประชุ มสาขาร่ วมกั น เพื ่อ แบ่ ง
รายวิชาและกาหนดกิจกรรม Active learning ของรายวิชา และ
ออกแบบกิจกรรมพัฒ นานัก ศึก ษาในแต่ละชั ้น ปี และมอบหมาย
คณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ดูแล ดังต่อไปนี้
- ในด้านความสามารถภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- ในด้านความสามารถทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจัด
อบรมและจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ในด้านความสามารถในการวิจัย มีการจัดรายวิชาวิจัยธุรกิจ และ
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ผลการดาเนินงาน
รายวิชาโครงงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีรายวิชาศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการและรายวิชาแผนธุรกิจ
- กิจกรรม Active learning ของรายวิชา มีความสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา
- ในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทางหลักสูตรมีการออกแบบ
กิจกรรมตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
การตรวจสอบ
หลักสูตรมีกลไกการกากับและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน
ให้เ ป็ น ไปตาม มคอ 3 ซึ ่ง หลัง จากสิ้ น สุ ดภาคการศึก ษา แต่ ล ะ
รายวิช าต้อ งมีก ารทบทวนการเรียนการสอน โดยผ่านการจัดท า
มคอ 5 พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
เพื่อนาไปปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งเสนอต่อประธาน
หลักสูตรและผู้บริหารคณะ ตรวจสอบ

รายการหลักฐาน

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
- หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้ สอนทุกรายวิชาต้องมีการ มคอ.2
commit การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อย
รายวิชาละ 15 ชั่วโมง และมีรายวิชาที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (life-long learning) เช่น รายวิชาวิจัย รายวิชาแผนธุรกิจ เป็น
ต้น โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning โดยผ่านการอบรม และเป็นเงื่อนไขใน
การประเมินผลงาน
- ทางหลักสูตรได้มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการ
บรรยายดังนี้
1. การจัดทัศนศึกษา ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาชีพเลือกทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
เกษตร กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่ม
ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง นอกจากทฤษฎีในห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีใน
ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการจดจาให้กับนักศึกษาอีกด้วย
2. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Active Learning ใน
ห้ อ งเรี ย น เพื ่ อ เพิ ่ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ และมี
กิจกรรมการเรียนรู้โดยศึกษาด้วยตนเอง อาทิเช่น การใช้กรณีศึกษา
การวิพากษ์ การเรียนรู้สถานการณ์จริง การน าเสนอในห้องเรียน
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ผลการดาเนินงาน
เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะการมี ส ่ ว นร่ ว มในการเสดงความคิ ด เห็ น
รวมถึงทักษะการสื่อสารให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
3. กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning มีทั้ง
กิจกรรมก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงมีรูปแบบการประเมินผล
ของกิจกรรม Active Learning ในแต่ละชั่วโมงการเรียนรู้ของการ
สอน
4 การเรียนการสอนผ่านระบบ LMS2 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ออกแบบรายวิ ช าทั ้ ง หมดและระบุ ล งไปในระบบ LMS 2
ประกอบด้วย มคอ 3 ข้อสอบ Pre-Test Post Test ของแต่ละ
บทเรียน เอกสารการเรียนการสอนแต่ละบทเรียน กรณีศึกษา วีดีโอ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบทเรียน กิจกรรม Discussion ในระบบ LMS
2 :ซึ่งการใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS2 เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกวิชา มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชา และการคานึงถึงปณิธานของพระ
ราชบิดา ในการถือ ประโยชน์ ของเพื่อ นมนุษย์ เป็น กิจ ที่หนึ ่ง ซึ่ ง
กิจกรรมในหลักสูตรทั้งหมด ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับนักศึกษา
ทางหลักสูตรมีการบูรณาการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดย
ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ มอ วิชาการ มีการบูร
ณาการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต รพั ฒ นาธุ ร กิ จ เช่ น
วิชาการตลาด วิชาการจัดการดาเนินงาน วิชาการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ วิ ช าบั ญ ชี บ ริ ห าร วิ ช าการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ เป็ น ต้ น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักศึกษาทุกชั้นปี ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาออกบู ทจาหน่ายสินค้าใน
งาน ม.อ. วิชาการ ซึ่งลักษณะสินค้าต้องสอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดงานของ งาน ม.อ. วิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้
บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์การจัดการ และรายวิชาที่มีการบูร
ณาการร่วมกัน ตั้งแต่
 การเลือกสิน ค้ามาจ าหน่าย สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน
รายวิชาการตลาด
 การจั ด ร้ า นสอดคล้ อ งกั บ องค์ ค วามรู ้ ใ นวิ ช าการจั ด การ
ดาเนินงาน
 การขายสอดคล้องกับองค์ความรู้ในรายวิชาการตลาด

รายการหลักฐาน
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 การน าเสนอสิน ค้ า สอดคล้ อ งกั บ องค์ ค วามรู ้ ใ นรายวิ ช า
การตลาด
 การท างานเป็ น ที มสอดคล้ อ งกับ องค์ค วามรู ้ ในวิ ช าการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
 การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายสอดคล้องกับองค์ความรู้
ในวิชาบัญชีบริหาร
 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน
วิชาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ทางหลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาที่มีอาจารย์สอนร่วมกัน
โดยมีการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์ทางด้านบริหารเข้าด้วยกัน
ซึ่งคณาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ วิชาแผนธุรกิจ วิชา
วิจัย วิช าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งกระบวนการ
ดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 ประชุมอาจารย์ผู้สอนร่วมกันในรายวิชา เพื่อออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนร่วมกันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
ตัวอย่าง
วิ ช าวิ จ ั ย ธุ ร กิ จ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการสอนจากผลการ
ประเมินจากนักศึกษา ในหัวข้อสถิติ ทางผู้ประสานงานรายวิชาจึงมี
การเชิญอาจารย์ท ี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากหลักสูตร
เศษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นผู้ร่วมสอนเพื่อได้ให้คาปรึกษาให้กับนักศึกษา
ในเชิงลึกมากขึ้น
โดยมี ก ารออกแบบกิ จ กรรมเฉพาะส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรที่มีการเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกที่แตกต่างกันไปดังนี้
1)ในกลุ่ มวิช าชีพ เลือ กธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยทาง
หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมบริษัทจาลอง ซึ่งรูปแบบกิจกรรมการเปิดร้านจาหน่าย
สิน ค้ า ซึ่ ง ลัก ษณะสิน ค้ าที่จ ัด จ าหน่า ยจะมี การศึ กษาตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริง
ซึ่งกระบวนการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์
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การประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนร่วมกันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
2) ในกลุ่มวิช าชีพ เลือกธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ ทาง
หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรม
ได้แ ก่ การสั่ง ซื้ อ สิ น ค้า จากต่า งประเทศ และท าการจ าหน่ ายใน
ประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดในวิชาชีพเลือกธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ วิช าธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาการ
ขนส่งระหว่างประเทศ วิชาการน าเข้าและส่งออก สิ่งที่นักศึกษาจะ
ได้ รับ คือ ประสบการณ์ต รงในการน าเข้าสิน ค้าจากต่ างประเทศ
วิธีการเลือก Supplier ในต่างประเทศ วิธีการเลือกสินค้า วิธีการ
ค านวณภาษี อ ากรขาเข้ า วิ ธ ี ก ารด้ า นศุ ล กากร การขนส่ ง สิ น ค้ า
รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ซึ่งกระบวนการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์
การประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนร่วมกันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
ทางหลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาโดยให้นัก ศึกษาได้ลงพื้นเพื่อ
จั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-based
Learning : PBL )
3) ในกลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจเกษตร ซึ่งรูปแบบกิจกรรม ได้แก่
นักศึกษาลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ หลังจากนั้น นาปัญหา
เข้าสู่ห้องเรียน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
ซึ่งกระบวนการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์
การประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการ
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สอนร่วมกันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
ส าหรั บ การติ ด ตามการพั ฒ นาทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษา ทาง
หลักสูตร ได้ขอความคิดเห็นโดยให้นักศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการ
ฝึก งานและสหกิจศึก ษาในสถานประกอบการเป็น ระยะเวลา 3-4
เดือนนั้นผลการสะท้อนในการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และน าเสนอ หลังจากสิ้นสุดการฝึกงานและสหกิจ
ศึ ก ษา ซึ ่ ง ทั ก ษะความต้ อ งการของตลาดแรงงานที ่ ส ถาน
ประกอบการมีความต้องการ มีดังต่อไปนี้
1 ความรู้ทางด้าน Soft skill ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft
Excel::ซึ่งสถานประกอบการมีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่าง
มากเพราะฉะนั้นทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการการอบรม Excel
และมีการมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาได้
ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการ
ทางานในสถานประกอบการได้จริง โดยหลักสูตรกาหนดชั่วโมงการ
อบรม 30 ชั่วโมง และต้องมีการสอบวัดระดับ เพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้
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ตารางที่ 3.7 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
จานวนนักศึกษานานาชาติ (คน)
ทีม่ ีระยะเวลา
โครงการ / ประเทศ
ทีม่ ีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนต่า
(ถ้าสามารถระบุได้)
แลกเปลี่ยนตัง้ แต่
กว่า
4 สัปดาห์ขนึ้ ไป
4 สัปดาห์
- ไม่มี -

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน)
ทีม่ ีระยะเวลา
ทีม่ ีระยะเวลา
แลกเปลี่ยนเวลา
แลกเปลี่ยนเวลา
ตัง้ แต่ 4
ต่ากว่า 4 สัปดาห์
สัปดาห์ขนึ้ ไป

ตารางที่ 3.8 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning และ Work Integrated Learning)
ภาคการศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษา1-2 /2562

กิจกรรม Active Learning
-ใช้สื่อวิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
การอภิปราย
- ค้นคว้าในชั้นเรียน
- การจัดทาโครงงาน
- กิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด
- กิจกรรม การนาเสนอผลงาน
- กรณีศึกษา
- การใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
- การศึกษาดูงาน
- การจัดอบรม
- บริษัทจาลอง
- การแสดงบทบาทจาลอง
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ตารางที่ 3.9 กิจกรรมการเรียนการสอน ปี 2562
ผลการเรียนรู้
ความรู้
จานวน
ความรู้
ชือ่ โครงการ
และทักษะ
โครงการ
และทักษะ
เฉพาะ
ทัว่ ไป
ด้าน
1
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อวางแผนชีวิตทางการศึกษา
/
2
โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการนาเข้าและการส่งออก
/
3
โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
/
4
โครงการอบรมการใช้ Application ในการท างานส าหรับสถาน
/
ประกอบการ
5
โครงการประกวดแผนการตลาด
/
6
โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
/
7
โครงการแข่งขันทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
/
8
โครงการการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
/
9
10
11

โครงการประกวดแผนการตลาด
โครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจเกษตร

/
/
/

จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นโครงการพัฒนานักศึกษานั้น ทางหลักสูตรได้มีการแบ่ง
ออกเป็น 2
ส่วน คือ
1) กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ทักษะและผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชานั้น เพื่ อให้ครบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และครบคลุมตาม
คาอธิบายรายวิชา
2) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร โดยภาพรวม ซึ่งแบ่งแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาประชุมกันว่า นักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีความจาเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้และทักษะเพิ่มเติม
อะไรบ้างนอกเหนือจากรายวิชาตามหลักสูตร
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the
programme and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve
diagnostic, formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
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เกณฑ์
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

1

2

3


คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
คณาจารย์ประจาหลักหลักสูตร ได้มีกระบวนการออกแบบ
- มคอ.3
รูปแบบการประเมินนักศึกษาในรายวิชา พร้อมทั้งทวนสอบอีก - บันทึกข้อความ ที่ มอ 991.2/2454
ครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนบรรลุ PLOs ที่กาหนดไว้ โดยเริ่ม วันที่ 12 กันยายน 2561
ตั้งแต่เกณฑ์การประเมินผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
- มคอ.2 หน้า 75-76
พัฒนาธุรกิจ เกณฑ์การประเมินผู้เรียนขณะศึกษา และเกณฑ์
https://drive.google.com
การประเมินผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ file/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaTt
1 เกณฑ์การประเมินผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
_8IFUqaz6Atm1p/view?usp=sharing
พัฒนาธุรกิจ ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการกาหนด
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าทาง
หลักสูตรจะได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทา
ให้หลักสูตรพัฒนาธุรกิจบรรลุ PLOs ที่ได้กาหนดไว้
หลักสูตรได้มีกระบวนการการประเมินนักศึกษาเริ่มตั้งแต่
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ โดย
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนและ
พิจารณาเกณฑ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 จัดส่งเกณฑ์การรับให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ
ประกาศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 คณะกรรมการประจาหลักสูตรคัดเลือกใบสมัครของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ตรงกับเกณฑ์ที่กาหนด
4 สัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
6 คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาจานวนผู้เรียนที่ไม่
ตรงกับเป้าหมายที่กาหนดเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาในปี
ต่อไป
การกาหนดเกณฑ์การรับประเมินนักศึกษา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ซึ่ง
กาหนดจานวนรับนักศึกษา 120 คน ประกอบด้วยวิธีการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ได้แก่
1 โครงการเยาวชนร่วมศรีตรัง
- จานวนรับ 40 คน แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
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เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.50
2 โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์
- จ านวนรับ 20 คน ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนทางด้านสาย
บริหารธุรกิจหรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 2.75
3 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
- จ านวนรับ 60 คน แผนการเรียนวิทย์คณิต /ศิลป์ค านวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.40
4 โครงการเพชรนครินทร์
- จานวนรับ 20 คน แผนการเรียนวิทย์ -คณิต/ศิลป์-คานวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.70
5 โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
- จานวนรับ 40 คน แผนการเรียนวิทย์ -คณิต/ศิลป์-คานวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 2.75 และต้อง
มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสาระภาษาอังกฤษ ไม่
ต่ากว่า 2.50
6 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี
7 โครงการลูกสงขลานครินทร์
- จานวนรับ 10 คน แผนการเรียนวิทย์ -คณิต/ศิลป์-คานวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.50 และต้องมีเกรดเฉลี่ย
ในกลุ่ม สาระคณิต ศาสตร์แ ละสาระภาษาอั ง กฤษ ไม่ต ่า กว่ า
2.50
8 โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์
- จานวนรับ 5 คน แผนการเรียนวิทย์คณิต/ศิลป์คานวณ เกรด
เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 และต้องมีเกรดเฉลี่ยในกลุ่ม
สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต ่า
กว่า 2.5
9 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์
- จานวนรับ 1 คน แผนการเรียนวิทย์คณิต/ศิลป์คานวณ เกรด
เฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 3.00
10. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม
11. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี TCAS
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12. โครงการรับตรง โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชา
สามัญ 9 วิชา
2 เกณฑ์การประเมินผู้เรียนขณะศึกษา ในหลักสูตร
พัฒนาธุรกิจ
- หลักสูตรได้มีการออกแบบการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
ด้าน โดยมีการกาหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน
มคอ. 2 หน้า 74- 78 และในแต่ละภาคการศึกษาได้มีการ
กาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ไว้ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตรตามลาดับ มีการ
กาหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นจานวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งวิธีการวัดผลมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
- การนาเสนอผลงานแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- การเขียนรายงานของนักศึกษา
- การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิด
แก้ปัญหา
- การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึก
คิดแก้ปัญหา
- เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์มีการรายงานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุก
รายวิชา
3 เกณฑ์การประเมินผู้เรียนก่อนสาเร็จในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรได้มีการกาหนดการสาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 2
เงื่อนไข ได้แก่ 1) ผู้เรียนเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนด และ 2) ผู้เรียนสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
- มีการกาหนดสัดส่วนการให้คะแนน และระบุ Timeline
- มคอ.3, มคอ. 4
วิธีการประเมิน เงื่อนไขวิธีการให้คะแนน rubrics ไว้ใน มคอ.3
และมคอ.4 และมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก
ในภาคการศึกษา ทั้งนี้ในบางรายวิชาได้ให้นักศึกษามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดสัดส่วนคะแนนร่วมกัน
ทางหลักสูตรได้มีการประเมินผลเป็นแบบเกรดให้มีค่าระดับ
คะแนน (เกรด) ตามความหมาย และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับ
ความหมาย
เกณฑ์
ค่าระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
(ต่อหนึ่ง
(%)
หน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
>80
4
(Excellent)
B+
B+ ดีมาก (Very 75-79
3.5
Good)
B
B ดี (Good)
70-74
3
C+
C+ พอใช้ (Fairly 65-69
2.5
Good)
C
ปานกลาง (Fair) 61-64
2
D+
อ่อน (Poor)
56-60
1.5
D
D อ่อนมาก
51-55
1
(Very Poor)
E
ตก (Fail)
<50
0
เกณฑ์การตัดเกรดเป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย คือ
ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรใช้หลักการอิงเกณฑ์ เว้นแต่บางรายวิชา
ที่มีนักศึกษาจานวนมากและมีการกระจายคะแนนของนักศึกษา
จะใช้หลักการอิงกลุ่ม
ทั้งนี้แต่ละรายวิชาจะชี้แจงส่วนประกอบของคะแนนต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน ใน มคอ.3-4 ทั้งนี้อาจารย์ประจารายวิชาจะ
ดาเนินการแจ้งเกณฑ์การประเมินและกาหนดการประเมินให้
นักศึกษาทราบในคาบแรกของแต่ละรายวิชา
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
- อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน - มคอ.3
ที่ชัดเจนในแต่ละรายวิชา โดยเครื่องมือในการประเมินผล -ระบบสารสนเทศนักศึกษา(ดูผลการ
นักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดย เรียน)
กาหนดไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 โดยใช้เครื่องมือเป็นเกณฑ์ใน - แนบ Rubric วิชาวิจัย
การให้ ค ะแนนตามตารางการประเมิ น ผลแบบเกรด ทั ้ ง นี้
เครื ่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วได้ ผ ่ า นการประเมิ น และตรวจสอบโดย
ประธานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดจานวนชั่วโมงอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3-6 ชั ่ ว โมงเพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า พบ ให้ ค าปรึ ก ษาและ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนเฉพาะราย
- ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกัน เช่นรายวิชาแผนธุรกิจ วิจัย
ธุรกิจ และโครงงานวิจัยธุรกิ จ ฝึกงานและ สหกิจศึกษา ได้มี
การกาหนดการใช้ rubrics ร่วมกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนร่วม
ทุกท่านสามารถให้คะแนนได้อย่างเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเป็น
ธรรม
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อสอบ ทั้งการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
- มีการจัดประชุมทวนเกรดของสาขาวิชา และหลักสูตร
- มีก ารก าหนดวั น ส่ง คะแนนหลั ง จากมี การสอบกลางภาค/
ปลายภาค อย่างชัดเจนตามปฏิทินการส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ประจาภาคการศึกษานั้นๆ
-ในส่วนของการประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาในแต่ละรายวิชาจะทาการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้
นักศึกษาทราบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการ
ถามตอบระหว่ า งเรี ย น ทดสอบย่ อ ย แจ้ ง ผลการทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างและหลังเรียน การวิพากษ์ การ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
การประเมินระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจา - มคอ.3
ในแต่ละรายวิชาจะทาการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้นักศึกษาทราบ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการถามตอบระหว่าง
เรียน ทดสอบย่อย แจ้งผลการทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน
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ระหว่างและหลังเรียน การวิพากษ์ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นต้น
- มีการกาหนดวันประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบในส่วน
ของกลางภาคอย่างชัดเจนตามปฏิทินการส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษานั้นๆ โดยกาหนดให้มี
การประกาศผลคะแนนก่อนวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ถ้า
หากนักศึกษามีความสงสัยในเรื่องของผลคะแนน ก็สามารถ
สอบถาม หรือขอตรวจสอบผลคะแนนตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยได้
- กระบวนการให้ข ้ อ มู ล ย้อ นกลับ ส าหรั บนั กศึก ษา อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบในรายวิช าที่ด าเนิน การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจมีตัวอย่างรูปแบบดังต่อไปนี้
- ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ถ้าหากอาจารย์ผู้สอนมี
กิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันท าในห้องเรียน เช่น กรณีศึกษา
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ แสดงความคิดเห็น และร่ว มกั น อภิปรายผล
เรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนจะเป็ นบุคคลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึง
หลั ก การแนวคิ ด วิ ธ ี ค ิ ด ส าหรั บ กรณี ศ ึ ก ษานั ้ น ๆ เพื ่ อ ให้
นักศึกษาต่อยอดและพัฒนาแนวคิดต่อไป
- สาหรับรายวิชาวิจัย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษา
จะต้องเรียนวิชาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และภาคเรียนที่
1 ในชั ้ น ปี ท ี ่ 4 รู ป แบบการให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ หรื อ การให้
คาแนะนาในการทางานของนักศึกษามีดังต่อไปนี้ 1 นักศึกษา
นาผลงานที่จัดทาในแต่ละครั้งเข้ารับการปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความ
ถูกต้อง ความน่าจะเป็น ในกระบวนการทาวิจัย พร้อมทั้งให้
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผลงานใหม่อีกครั้ง ซึ่ง
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าวิ จ ั ย จะเป็ น ใน
ลั ก ษณะแบบนี ้ ต ลอดปีก ารศึ ก ษา ซึ ่ง มี ร ูป แบบกระบวนการ
ทางานแบบ PDCA เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
5.5 Students have ready access to appeal procedure
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดวิธีการอุทธรณ์ของผู้เรียน และ
ทางหลักสูตรได้แจ้งให้นักศึกษาทราบกระบวนการอุทธรณ์ผล
การศึกษาให้นักศึกษาทราบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ และนักศึกษา
สามารถรับทราบผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ คู่มือนักศึกษา เว็ปไซด์

รายการหลักฐาน

- ใบรายงานระหว่างภาคของทุกรายวิชา
- แบบฟอร์มคาร้องทั่วไป
- บันทึกข้อความที่มอ. 991.2/3628 ลง
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่ง
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ผลการดาเนินงาน
งานทะเบี ย น โครงการอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาพบนั ก ศึ ก ษา และ
อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบในแต่ละรายวิชา โดย
นัก ศึก ษาสามารถอุ ท ธรณ์ ผลการศึก ษา โดยยื ่น ค าร้ องขอดู
คะแนนที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้นฝ่ายทะเบียนจะติดต่อมายังคณะ
คณะจะติดต่อไปยังหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงการใช้คะแนน หัวหน้าสาขาวิชา
จะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการอุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็น
รายบุคคล ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน (Work
Instruction) การขอแก้ไขระดับคะแนน

รายการหลักฐาน
ขั้นตอนการดาเนินงานการขอแก้ไข
ลาดับคะแนน
- เอกสารการขอส่งดาเนินงาน (Work
Instruction) การขอแก้ไขระดับคะแนน
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AUN 6
Academic Staff Quality
Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic
staff will be able to:
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
 develop and use a variety of instructional media;
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
 reflect upon their own teaching practices; and
 conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and
aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified
needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and
service
การวางแผน
- กระบวนการวิเคราะห์
กระบวนการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
อัตรากาลังบุคลากรสาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีดังต่อไปนี้
วิชาการ
1. เริ่มต้นจากฝ่ายนโยบายและแผนทาการวิเคราะห์ปริมาณงานสอนและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กาหนดจานวนอัตราที่เหมาะสมกับภาระงานของคณะ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. หลังจากนั้นคณะและสาขาวิชาทาการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความ -- ผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
ต้อ งการที่ถูก ต้อ งและเหมาะสมกลับไปยัง ฝ่ายนโยบายและแผน กอง โดยงานแผนและนโยบายของ
แผนงานจะทาการประมวลการวิเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ วิทยาเขต
เข้ า ที ่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการอั ต ราก าลั ง และค่ า จ้ า งพนั ก งาน - แผนอัตรากาลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กรอบอัตรากาลัง ระยะ 4 ปี หาก มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
เห็นชอบเข้าสู่ที่ประชุม ก.บ.ม. หลังจากนั้นเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แผ่นดิน
และกองแผนงานจัดทาข้อมูลการจัดสรรอัตรากาลังประจาปีตามกรอบที่ (แผนอัตรากาลัง ระยะ 4 ปี)
ได้รับอนุมัติ (ต าแหน่ง + งบประมาณส าหรับการจ้าง) และน าเข้าสู่ ที่ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้ง และกระบวนสุดท้ายจะให้คณะด าเนินการตาม 2560 – 2563
กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานต่อไป ดังแสดง
กระบวนการขั้นตอนในหลักฐาน
3. ในส่วนของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ปัจจุบันมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
เป็นอาจารย์ประจา จานวน 5 คน และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจานวน 1 คน
และกาลังดาเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการอยู่อีก 1 ตาแหน่ง
4. สาหรับหลักสูตรได้ให้คณาจารย์ในหลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพื่อให้แต่ละท่าน
วางแผนการทางานในสายวิชาการและมอบหมายงานตามแนวทางที่แต่
ละท่านเลือก เช่น เน้นสอน และเน้นวิจัย ซึ่งภาระงานสอนของแต่ละท่านก็
จะแตกต่างกันไป อีกทั้ง หลักสูตรฯ วางแผนอัตรากาลังภายใต้กรอบ
นโยบายของวิทยาเขตฯ
5. หลักสูตรมีการจัดกลุ่มคณาจารย์ที่ต้องพัฒนาตนเองในวิชาชีพอาจารย์
2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มที่ต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2) กลุ่มที่ต้องยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
จากทั้งสองกลุ่มนี้ ทางหลักสูตรมีการให้คณาจารย์จัดท าการ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
วางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองตามกรอบใน 2 กลุ่มข้างต้น
เพื่อทางหลักสูตรจะได้ทาการสนับสนุนและผลักดันให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง
15
2561
ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์
11
2564
ดร.รพี พงษ์พานิช
3
2563
อ.นงค์รัตน์ แสนสมพร
9
2563
อ.ปิ ย าภรณ์ ปิ ย ะวาณิ ช
1.7
2565
เสถียร
อ. สุรินทร์ ชุมแก้ว
ลาศึกษา
ต่อ
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
การวางแผนวิเคราะห์งาน
ผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
จากการวิเคราะห์ Staff-to-student ratio ของหลักสูตร แสดงข้อมูลใน จากหลักสูตรและงานแผนและ
ตาราง
นโยบายของวิทยาเขต
จานวนหน่วยกิตลงทะเบียนรวม
FTE
หลักสูตร
Student
เทอม 1 เทอม 2
รวม
บธ.บ.พัฒนาธุรกิจ
572
34.81
จากจ านวนนัก ศึก ษาทั้ง หมดในหลักสูตรพัฒนาธุร กิจทั้ง 4 ชั้น ปีรวม
จานวน 572 คน เป็นสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ คือ 35:1 ซึ่ง
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ในส่วนภาระงานสอนที่อาจารย์แต่ละท่าน
รับผิดชอบในแต่ละภาคการศึกษามีปริมาณที่เกินโหลดส่งผลกระทบใน
ส่วนของการขับเคลื่อนภาระงานวิจัยและบริการวิชาการได้ อย่างไม่เต็ม
กาลัง
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
การดาเนินงาน
การสรรหาบุ ค ลากรสายวิ ช าการเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ - ประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงสมรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และบริ ก ารวิ ช าการ ซึ ่ ง คณะ/หน่ ว ยงานเจ้ า ของอั ต รามี ก ารก าหนด เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา
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คุ ณ สมบัต ิ / เงื่ อ นไขการคั ด เลื อ ก กรอบภาระงานที่ ร ับ ผิด ชอบ พร้ อ ม
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกที่มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ น ั ้ น ๆ ทั ้ ง นี ้ การด าเนิ น การสรรหาเป็ น ไปตามประกาศเรื ่ อ ง
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
(ตามเอกสารแนบ) มีวิธีการพอสังเขป ดังนี้
1. ขออนุมัติดาเนินการสอบคัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
2. ประกาศรับสมัคร และรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือก
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก
5. ดาเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับ
สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7. รับรายงานตัวบุคลากรใหม่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและความโปร่งใส
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ
3-5 คน เพื่อด าเนินการสรรหาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ประกอบด้วย
1.1 ผู้บัง คับ บัญชาระดับ รองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และ
วิธีการที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบลง
ในประกาศรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน และมีระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศไว้ในประกาศรับ
สมัคร
5. กระบวนการดาเนินการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของการดาเนินงานของหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์อัตรากาลัง
และความขาดแคลนของหลั ก สู ต รในแต่ ล ะสาขาวิ ช าของศาสตร์ ด ้ า น

รายการหลักฐาน
และการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง
การสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการ
-ประกาศรั บ สมั ค รโดยงาน
บุคคลของวิทยาเขต
-เกณฑ์ ก ารสั ม ภาษณ์ จ าก
หลั ก สู ต รและส่ ว นกลางของ
มหาวิทยาลัย

65

ผลการดาเนินงาน
บริหารธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ผลในส่วนของศาสตร์ด้านของความขาดแคลนแล้ว
ทางกรรมการบริหารหลั กสูตรได้มีการร่วมกันก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ด้านตามศาสตร์ความขาดแคลน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้นาส่งให้กับทาง
ส่วนกลางของวิทยาเขตเพื่อดาเนินการประกาศรับสมัครต่อไป
เมื่อมีอาจารย์มาบรรจุใหม่ในหลักสูตร จะมีการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ของมหาวิทยาลัย ของวิทยาเขต ของคณะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวข้องกับ
วินัย จรรยาบรรณ และภาระงานที่รับชอบ แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เป็นต้น
ในส่ ว นของหลั ก สู ต รเมื ่ อ มี อ าจารย์ ใ หม่ ม าเริ ่ ม ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ทาง
หลักสูตรได้มีการมอบหมายภาระงานต่างๆ รวมไปถึงมีอาจารย์พี่เลี้ ยงไว้
สาหรับเป็นที่ปรึกษาหรือให้คาแนะนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิง าน ซึ่ ง พิ จ ารณาจากภาระงานสอน งานวิจ ั ย งานบริ ก าร
วิชาการ ท านุศิล ปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ โดยบุคลากรจะต้อง
จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ในระบบ TOR Online เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดทาข้อตกลงภาระงาน จะช่วยให้
บุคลากรได้วางแผนและบริหารจัดการการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงคณะจะได้มีการวางแผนกาลังคนในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย
โดยหลังจากที่ครบก าหนดที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
(หลังจากทาข้อตกลงภาระงานครบ 6 เดือนแล้ว) บุคลากรจะต้องจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ HR-MIS และ TOR Online เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหลังจากนั้นจะ
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการแยกตาม
สาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากภาระงานของบุคลากรแต่ละ
สาขาวิชา มีความแตกต่างกัน
โดยหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การค านวณผลการประเมิ น ดั ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กระบวนการการประเมิน และวัดผลการดาเนินการของบุคลากรสาย
วิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
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- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2561
- ประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2561
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1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ครึ่งรอบประเมิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม
2563
1.2 รอบประเมิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม
2563
ซึ่งรอบประเมิน ถือเป็นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปีละ
1 รอบ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ โดยประเมินภายใน 15 สิงหาคม 2562
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ
80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน
ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99
ต้อ งปรับ ปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่ม
ค่าจ้าง คะแนนรวมร้อยละ 0 – 59.99
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดั บ ที ่ 1 การประเมิ น ตั ว บุ ค คล โดยคณะกรรมการของ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิ บัติ
ราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดั บ ที ่ 3 คณะกรรมการกลั่ น กรองผลประเมิ น การปฏิ บ ั ติ
ราชการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน/
เพิ่มค่าจ้าง มีดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2. ประชุมบุคลากรเพื่อให้รับทราบเกณฑ์การประเมินและเปิดโอกาสให้
บุคลากรซักถามหัวข้อที่สงสัย
3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. จัดทาข้อตกลงภาระงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
6. บุคลากรปฏิบัติตามที่ได้ทาข้อตกลงภาระงานไว้
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาในระบบ HR-MIS และ
TOR Online
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คะแนนการ
ประเมินร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลง
นามรับทราบ
10. ประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน
11. นาผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/
เพิ่มค่าจ้าง
สาหรับกระบวนการประเมินการสอน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่
สถาบั น ก าหนด ทั ้ ง นี ้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ได้ ก าหนดให้ มี
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย
1) คณบดี ห รื อ รองคณบดี ท ี ่ ค ณบดี ม อบหมาย เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ
เป็นอนุกรรมการ
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ
โดยผู ้ ย ื ่ น ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จะต้ อ งยื ่ น ขอ
ประเมินผลการสอน ซึ่งอาจขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าก่อนขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมีอายุได้ไม่เกิน 3
ปี
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
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การปรับปรุงย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายใน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องทรัพยากร
บุคคล โดยให้มีการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูง ดูแลรักษาบุคลากร และขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญา
เอกและต าแหน่ง ทางวิช าการเพิ่ มมากขึ ้น และก าหนดเส้น ทางความ
เชี ่ยวชาญระดับ บุค คล(สอนหรือ วิจ ัย) เพื่ อผลัก ดัน การสร้างงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการ
ต่ า งๆ เพื ่ อ ส่ ง เสริม การท างานในด้ า นต่ า งของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
ดังต่อไปนี้
โครงการ/กิจกรรมที่จดั คณะ
วันจัดโครงการ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ 2563
(LAMS LEARN & SHARE)
โครงการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะศิ ล ป วั น ที ่ 12 มกราคม
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจาปี 2563 2562
อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
วิจัยและบทความวิชาการ
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
พัฒนาการเรียนการสอน
2562
โครงการ "การเตรี ย มผลงานเพื ่ อ เข้ า สู่ วันที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ.
ตาแหน่งวิชชาจารย์"
2562
โครงการ Show and Share :Best วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
Practice
การสอนแบบ Active
2562
Learn22ing
โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
การกับการเรียน (WIL) หลักสูตรพัฒนา
2562
ธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ อีก อาทิ
- โครงการ Ph.D. 50%
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- โครงการพัฒนาบุคลากรนอกสถานที่
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- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตาม
ความต้องการของบุคลากร)
- การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรไปนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการทางานให้แก่ บุคลากร
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ด้านในช่วง
ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมแผนที่ชีวิต (Happy Money)
- กิจกรรมห้องเรียนสร้างสุข (Happy Soul/ Happy Heart)
- กิจกรรมมื้อนี้ไม่มีโรค (Happy Body/ Happy Brain)
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจในการทางาน โดยสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร เพื่อสร้างความสุขในการทางานให้แก่บุคลากร
อีกด้วย
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง ครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่ง ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการ ดังนี้
ต าแหน่ง ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าเก้า
ปี
2) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสี่ปี
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ด ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาตนเองใน
ด้านวิชาการและวิจัยให้กับอาจารย์ ซึ่งทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการ
ไปร่ ว มอบรมในหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื ่ อ พั ฒ นาตนเองในศาสตร์ ด ้ า น
บริหารธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือสนใจให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและ
สามารถนาองค์ความรู้ต่างมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

รายการหลักฐาน
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ตารางแสดงแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชือ่ – สกุล

แผนการพัฒนา
โครงการอบรม
ตนเอง
ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง 1. พัฒนาทางด้าน 1. Digital Marketing
การเรียนการสอน 2. สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัล
3. การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และแบรนด์
(Storytelling) สาหรับธุรกิจออนไลน์
4. Facebook Zero 2 Hero : Marketing เรียนรู้
Algorithm และการทาธุรกิจ แบบ Chat Commerce
อย่างสมบูรณ์แบบ
5. กฎเนื้อหา (Content Rules) เครื่องมือและบริการใน
การสร้างสรรค์เนื้อหา (Create Tools) บน Facebook
6. Facebook Zero 2 Hero : Advertising เรียนรู้การ
หากลุ่มลูกค้า และเครื่องมือการทาโฆษณาแบบ Advance
7. Facebook & LineOA
8. Blended learning วันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563
9. สัมมนา Digital Transformation โลกเปลี่ยนเราต้อง
2. พัฒนาทางด้าน ปรับ
วิจัย
10. การวิจัยในชั้นเรียน
11. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดร.ชมพูนุท ด้วง 1. พัฒนาทางด้าน 1. อบรมงานวิจัยผสม
จันทร์
วิจัย
2. อบรมงานวิจัยคุณภาพ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ PLS-SEM
2. พัฒนาทางด้าน 1. อบรมโครงการ Blended Learning Design
การเรียนการสอน 2. อบรมโครงการสอน Google Classroom
3. อบรมลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการเส้นทางสู่ อาจารย์
คุณภาพ
ดร.รพี พงษ์พานิช พัฒนาทางด้าน
1. ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสวก. ประจาปีงบประมาณ
วิจัย
2563 วันที่ 22-23 เดือนเมษายน 2562
2. ปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการทางานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี
2562
อาจารย์นงค์รัตน์
1. พัฒนาทางด้าน 1. อบรมออนไลน์ เรื่องพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน
แสมสมพร
การเรียนการสอน Facebook จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 27
2. พัฒนาทางด้าน มีนาคม 2563
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วิจัย
3. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

2. อบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม
สาหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC วันที่
3 - 4 ธันวาคม 2562
3. หลักสูตร "การใช้ Software ERP ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR)" จัดโดยกอง
พัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่
28-29 พฤศจิกายน 2562
4. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ใหม่
ภายใต้แผนพัฒนาธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ วันที่ 26-27
พฤศจิกายน 2562
5. โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้า
ออนไลน์ ในกลยุทธ์การเขียน Content ให้ปัง ในวันที่ 15
ตุลาคม 2562
6. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอาหารทะเล
ภาคใต้สู่ Sea Food ยุค 4.0 ตามโครงการมหกรรมซี่ฟู้ด
ภาคใต้ จัดโดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่
10-11 กันยายน พ.ศ. 2562
7. หลักสูตรอบรมสอนขายของออนไลน์ภาคปฏิบัติ
สัมมนาการตลาดออนไลน์ และ อบรม Digital Marketing
ภาคปฏิบัติครบวงจร โดย สถาบัน SVTRAINING วันที่ 78 กันยายน พ.ศ. 2562
8. อบรม หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 157 บรรยาย
โดย ดร.บัญญัติ บุญญา นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน วันที่
5-6 กันยายน พ.ศ. 2562
9. โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter
from Local to Global (YELG) จัดโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18
กรกฎาคมพ.ศ. 2562
10. เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการ
แปรรูปและการตลาดสมุนไพร ครั้งที่ 2 /2562”จัดโดย
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
11. โครงการ "การเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชชา
จารย์ วันที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ. 2562
72

อาจารย์ปิยาภรณ์
ปิยะวาณิชเสถียร

พัฒนาทางด้าน
การเรียนการสอน
พัฒนาทางด้าน
วิจัย

12. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการ
สอนสาหรับการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์
และประเด็นข้อพึงระวังด้านลิขสิทธิ์ วันที่ 25 -26
มิถุนายนพ.ศ. 2562
13. เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทาง
สถิติ สาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วันที่ 3-7 มิถุนายนพ.ศ. 2562
14. อบรม Online Business Marketing บรรยายโดย
อาจารย์ติวากรณ์ คาจุน นักออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการตลาดดิจิทัล 1-5 เมษายน พ.ศ. 2562
1. หลักสูตร "การใช้ Software ERP ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR)" จัดโดยกอง
พัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่
28-29 พฤศจิกายน 2562
2. อบรมออนไลน์ เรื่องพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน
Facebook จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 12
มีนาคม 2563
3. อบรม Blended learning วันที่ 11 และ 16 มิถุนายน
2563
4. อบรมโครงการสอน Google Classroom วันที่ 22 และ
26 มิถุนายน 2563
5. อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
6. อบรมวิจัยในชั้นเรียน 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
- ทางมหาวิทยาลัยมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน - หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระบบสนับสนุนการประเมินผลการ ประจาปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2
ปฏิบัติงานออนไลน์ได้แก่ระบบ hrmis และ TOR Online
- ก าหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ประจาปี
- หลักเกณฑ์และวิธีการ
วิชาการ เช่น
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- ประเมินสมรรถนะอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามประกาศ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของพนักงาน
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3
- ตาแหน่งทางวิชาการ
1) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 ประจาปี
- การสนับสนุนรางวัลส าหรับ
บาท
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ
2) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เงินรางวัล 30,000
สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ
บาท
3) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ เงินรางวัล 60,000 บาท 2562
- กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
- เงินรางวัลตีพิมพ์บทความ
เป็น ไปตามประกาศ การสนับสนุนรางวัลส าหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ อาจารยมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (PSU Teaching
เผยแพร่และสิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2562 โดย
ในส่ว นของดร.สิร ิภัท ร์ โชติช ่ว ง ได้ มีผลงานตีพ ิมพ์บ ทความ Professional Standard
ระดับชาติ 2 บทความ และอาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร ได้มี Framework: PSU-TPSF)
ผลงานตีพิมพ์บทความระดับชาติ 1 บทความ
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
สาหรับหลักสูตรมีงานวิจัย 3 ชิ้น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่รับทุนจาก
แหล่ ง ทุ น ภายนอก สกสว. และ สกอ. ในปี ง บประมาณ 2562
นอกจากนั้นแล้วคณาจารย์ในหลักสูตรให้ความส าคัญกับงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องได้ดาเนินการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและได้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุน ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างท้าย
อีกทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการบัณฑิต
อาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผลงานในแต่ละด้านของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ดร.สิรภิ ทั ร์ โชติชว่ ง
โครงการการวิจัย
1. การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเกาะแรตเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
บทความวิจัย
สิริภัทร์ โชติช่วง กิตติ์ อ่อนเกลี้ยง เปมิศา ช่วยปะทิว จันทร์จิรา เกตุแก้ว ณภัทร ห่อหุ้ม ดลยา
หยูทองคา ปัทมา เดชา. (2562). รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่
11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.121-134
สิริภัทร์ โชติช่วง ระพีพันธ์ เผ่าชู นนทิภัค เพียรโรจน์ และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ. (2563). การสารวจ
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ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ. วารสาร
การจัดการธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน.
บริการวิชาการ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
โครงการไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
2. การประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
3. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
4. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช
5. การพัฒนาทายาทเกษตรกร และ Smart Farmer สู่เกษตร 4.0 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
6. การประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
7. คาสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการดาเนินงานด้านการแปรรูป การตลาดสมุนไพรและเงินทุนหมุนเวียน ใน
โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร (Suratthani Herbal City)
8. โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ดร.ชมพูนทุ ด้วงจันทร์
โครงการการวิจัย
1. การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเงาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทความวิจัย -ไม่ม-ี
บริการวิชาการ
1.โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. ดร.รพี พงษ์พานิช
โครงการการวิจัย
1. การวัดประสิทธิภาพท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
2. โครงการที่เสนอขอการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย
บริการวิชาการ
1. ได้รับเชิญให้เป็น review ให้กับวารสาร Agricultural Economics ที่อยู่ในฐาน ISI
2. โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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4. อาจารย์นงค์รัตน์ แสมสมพร
บทความวิจัย
นงค์รัตน์ แสนสมพร กฤติยา จิ้วไม้แดง พัชรพร มะลิงาม. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของ
ประเทศไทย. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ
ขอนแก่น 40002
นงค์รัตน์ แสนสมพร กฤติยา จิ้วไม้แดง พัชรพร มะลิงาม. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของ
ประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บริการวิชาการ
1. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และความสาคัญของ
การตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 2) จัดโดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเตรียมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และความสาคัญของ
การตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุน่ ที่ 1) จัดโดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. อาจารย์พิเศษ รายวิชา MKT62-111 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา
2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. กรรมการตัดสินโครงการ Boot Camp For R2M จัดโดย ฝ่ายบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง Co-Working Space อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. วิทยากรกระบวนการ โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอน เดินตามรอย
พ่อ….สุขแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
6. วิทยากร บรรยายเรื่อง Introduction to Business, Value Proposition Canvas, Business Model
Canvas ในโครงการ Boot Camp For R2M จัดโดย ฝ่ายบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. วิทยากรบรรยายภาคสนาม เรื่อง การทดลองการทาการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ จัดโดย กอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. วิทยากรบรรยายเรื่อง การทดลองการทาการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ จัดโดย กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ การการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากวัสดุกาบหมาก
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10. วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น จัดโดย กอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. คาสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการดาเนินงานด้านการแปรรูป การตลาดสมุนไพรและเงินทุนหมุนเวียน ใน
โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร (Suratthani Herbal City)
12. วิทยากรในการจัดอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และ
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาพ โดยกาหนดจัดอบรมเกษตรกรจานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอลาน
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สกา อาเภอพรหมคีรี อาเภอท่าศาลา อาเภอสิชล และอาเภอชะอวด จัดโดยสานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช หัวข้อบรรยาย การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาความเป็นอัต
ลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
13. วิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน จัด
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น” จัดโดยสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๕
15. โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
5. อาจารย์ปยิ าภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร
บทความวิจัย -ไม่ม-ี
บริการวิชาการ
1. โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. คาสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการดาเนินงานด้านการแปรรูป การตลาดสมุนไพรและเงินทุนหมุนเวียน ใน
โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร (Suratthani Herbal City)
Full-Time Equivalent (FTE)
Category
Professors
Associate/
Assistant
Professors
Full-time
Lecturers
Part-time
Lecturers
Visiting
Professors/
Lecturers
Total

M

F

-

5

Total
Headcounts
FTEs

5

34.81

Percentage of PhDs

60

การรับสมัครอาจารย์และการคัดเลือกอาจารย์ ดาเนินการโดยสาขาวิชาและหลักสูตรเป็นผู้กาหนด
คุ ณ วุฒ ิแ ละสาขาวิช าที่ ต ้ อ งการและส่ง ให้ มหาวิท ยาลั ย ด าเนิ น การประกาศรับ สมั ครตามระบบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นสมัคร โดยคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งหัวหน้า
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สาขาและประธานหลักสูตรจะร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ด้วย อาจารย์ใหม่ ทุก
คน จะต้องเข้าร่วมการรับปฐมนิเทศและการอบรมด้านวิชาการและการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การ
ประเมิน ผลงานของบุคลากรสายวิช าการใช้ระบบผลการประเมิน การปฏิบัต ิหน้า ที่ด้ านวิ ช าการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย งานสอน งานบริการวิชาการ งานบริหารและอื่นๆ
การพัฒนาอาจารย์มีการกาหนดรายละเอียดแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนอาจารย์ใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ตลอดทั้งเข้าร่วมเสดงผลงานและการประชุมวิชาการ และทางคณะได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้อาจารย์แต่ละท่านพัฒนาตนเองตามสาขาที่วิชาที่มีความ
สนใจ
Staff-to-student Ratio
Academic Total FTEs of Academic
Year
staff
2558
6

Total FTEs of students

Staff-to-student
Ratio

3886

2559

5

15,222

422.83

2560

5

10,139

281.64

2561

5

8,611

239.19

Research Activities
Types of Publication
Academic
ln-house/
Year
Institutional

National

Regional

International

No. of
Publications
Total Per Academic
Staff

2559

2

2

2560

4

4

2561

1

1

2562

3

3

0
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and
service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
7.1 Support staff planning (at the library,
laboratory, IT facility and student
services) is carried out to fulfil the needs
for
education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are
identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of
support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including
rewards and recognition is implemented
to motivate and support education,
research and service [5]
Overall opinion

1

2


3

คะแนน
4
5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน
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
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในด้านการเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ และอื่นๆ ซึ่งในส่วนของหลักสูตรบุคลากรที่สนับสนุนเป็น
บุคลากรในส่วนของคณะและวิทยาเขต เนื่องจากวิทยาเขตสุราษฎร์มีรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์ ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนของหลักสูตรจึงไม่มี
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะมีจานวน 6 คน ประกอบด้วยดังนี้
ชื่อ - สกุล
สุวรรณ
1. นางปราณี นิตย์

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
อุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

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

2. นางสาว
จารุวรรณ

จัน
ทวงศ์

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

1. ประสานบริหารงานบุคคล
2. กลยุทธ์คณะ
3. ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
4. ประสานงานประชาสัมพันธ์
5. ประสานงานบริการวิชาการ
6. ประชุมสาขาวิชาการจัดการ
7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี

3. นางสาว
นวรัตน

เต่งศิริ
ธรรม

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

1. พัฒนาหลักสูตร
2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ
3. เลขาสาขาวิชา รปศ
4. พัฒนาอาจารย์
5. ประสานการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน

4. นายเอกชัย

แทน
สุวรรณ

นักวิชาการ
อุดมศึกษา

ปริญญาตรี

รายการ
หลักฐาน
1. การเรียนการสอน
2. รับนักศึกษาใหม่

5. นางสาว
วัลลภา

ภู่วา
นิชย์

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

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

6. นายบริชัย

รักษา
ชุม

นักวิชาการ
ศึกษา

ปริญญาตรี

1. บัณฑิตศึกษา
2. ประสานงานพัฒนานักศึกษา (ทั่วไป/
เตรียมความพร้อม
/รับปริญญา)
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. ประชุมสาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
และนันทนาการ
5. จัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์วิจัย

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ วิจัย และอื่นๆ ของหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่
แตกต่างกัน มีภาระงานรับผิดชอบชัดเจนในแต่ละส่วนงาน อีกทั้งยังประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตด้วย
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาเขต มีจานวน 173 คน ประกอบด้วย
ดังนี้
ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563)
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ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานสนับสนุน

รายการ
หลักฐาน

ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)
ปริญญา ปริญญา
มัธยมศึกษา
ปวส.
ตรี
โท

ปริญญา รวม
เอก

บุคลากรห้องสมุด
บุคลากรศูนย์
สารสนเทศ
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
บุคลากรด้านงาน
บริหาร
บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา
บุคลากรด้านบริการ
งานพัฒนานักศึกษา
บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล

0

1

2

1

0

4

0

2

10

1

0

13

1

1

18

4

1

25

7

5

63

7

0

82

0

0

17

7

0

24

0

0

8

1

0

9

0

0

6

1

0

7

บุคลากรศูนย์กีฬา

0

0

5

0

0

5

0

0

1

1

0

2

0

0

1

1

0

2

8

9

131

24

1

173

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการชุมชน
บุคลากรวิทยาลัย
นานาชาติ
รวม

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรทั้งหมด เป็นส่วนของคณะและวิทยาเขต - ประกาศ
ดาเนินการ ตั้งแต่กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน และการ มหาวิทยาลัยส
ดูแล
งขลานครินทร์
บุคลากรคณะ
เรื่องหลักเกณฑ์
1. นางสาวนวรัตน เต่งศิริธรรม ทาหน้าที่ ประสานงานอาจารย์พิเศษ การปรับปรุง
การสรรหาและ
หลักสูตร การยื่นขอสมรรถนะอาจารย์ TPSF
การคัดเลือก
2. นายเอกชัย แทนสุวรรณ ทาหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
พนักงาน
3. นางสาวจารุวรรณ จันทวงศ์ ทาหน้าที่ ด้านเลขานุการที่ประชุมหลักสูตร และงาน มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
เต่งศิริธรรม
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4. นายบริชัย รักษาชุม ทาหน้าที่ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร
บุคลากรของวิทยาเขต
5. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบารุง ทาหน้าที่ ดูแลด้านฝึกงานและสหกิจศึกษา และวิจัย
ธุรกิจและโครงงานวิจัยธุรกิจ
6. นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน ทาหน้าที่ ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และการรับสมัครอาจารย์
7. นางสาวจินตนา มีนา ทาหน้าที่ ดูแลด้านการเบิกจ่ายเงินด้านการจัดทาโครงการ
ด้านการเรียนการสอน
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
1. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ จานวน 3-5 คนดังนี้
1.1 ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ รองอธิ ก ารบดี / คณบดี หรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. กาหนดภาระงานของตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการสรร
หาและคัดเลือก
3. ดาเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและดาเนินการคัดเลือก
ตามวิธีการ ดังนี้
3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์ก ารตัดสิน ผู้ท ี่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
กระบวนการประเมินและวัดผลการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ได้ ก าหนดหลั กเกณฑ์และวิธี ประเมิน ผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ ตาม
ปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31กรกฎาคม 2563
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
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2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน 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
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมิน การปฏิบ ั ต ิ ราชการ จ านวนตั ้ง แต่ 3 คนขึ ้น ไป พิจ ารณาให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับ มาตรฐานและความเป็น ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่าง
ชัดเจน ส าหรับ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้ แก่ ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
3. การทางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผ้อื่นเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้เลือกตาม
พจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จานวน 5 ข้อ และข้อ 3) จานวน 3
ข้อ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จานวน 5
ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจานวน 3 ข้อ
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน คือ
บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กาหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
2. โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่
3. การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ
บุคลากร)
4. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร
5. โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอตาแหน่ง/การศึกษาต่อ)
6. กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7. โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน
ได้แก่
- โครงการเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสารในงาน
บริการ (Service Communication and Service Excellence) “
- โครงการ สร้างความเก่งด้วยความคิดสร้างสรรค์
- โครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิตอล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
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สมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งแบบการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะ
ทางให้กับรายบุคคล แบบรายกลุ่มตามสายงาน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกาหนดชั่วโมงการ
เข้าร่วมอบรม เนื่องจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
บุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถ
เข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ทางหลัก สูต รมีก ารให้ข้อ มูล ย้อ นกลับไปยัง ผู้บริหารระดับคณะ ในกรณีที่ทาง
เจ้าหน้าที่ของคณะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ เพื่อนาผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การบริหารค่าตอบแทน และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วย
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่ มเท และเสียสละ เป็นที่
ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัดช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี นอกจากนี้ได้มีการนา
ผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลากรสายสนับสนุนเช่นกัน
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี

87

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

รายการ
หลักฐาน
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
1. การรับนักศึกษา ดาเนินงานรับเข้านักศึกษาใหม่ ดังนี้
มคอ.2
1.1 การวางแผน มีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบงานรับเข้านักศึกษาใหม่
ดังนี้
- หลักสูตรมีการก าหนดแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาโดยตั้งเป้าหมายการรับเข้า
ศึกษา ประจาปี 2562 จานวน 120 คน โดยแบ่งชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับ
ตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS และระบบวิธีพิเศษซึ่งดาเนินการโดยวิทยา
เขต ได้ แ ก่ โครงการตั ้ ง ใจดี ม ี ท ี ่ เ รี ย น 60 คน โครงการเพชรนคริ น ทร์ 20 คน
โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ 20 คน โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
40 คน โครงการทุนช้างเผือก 1 คน โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ 84 คน โครงการ
ตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5 50 คน และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบพิเศษ 30 คน
สาหรับเกณฑ์ในการรับนักศึกษาในแต่ละโครงการสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ AUN
หมวดที่ 5
1.2 การนาไปปฏิบัติ
1.2.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต โดยออกบูท
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook
และเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย และการส่งประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ โปสเตอร์ไป
ยังโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ
1.2.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพื่อรองรับการรับนักศึกษาใหม่
ทางหลักสูตรได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เฉพาะของหลักสูตรเอง ซึ่งมีคณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ Roadshow โดยกาหนดเส้นทางและ
โรงเรียนที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง
โดยมีการแจกโบวชัวร์ แผ่นพับ เอกสารการสมัคร ตามโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว และ
จัดเข้าค่าย SEED Camp อีกทั้งยังมีช่องทางออนไลน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เพจ Facebook ของสาขาวิชาการจัดการ
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
ดาเนินการรับเข้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 1. ระบบ มคอ.2
การรับตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ(โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการ เกณฑ์การรับ
คัดเลือกเอง) 2.
นักศึกษาใน
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ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS 3. ระบบ
วิธีพิเศษซึ่งดาเนินการโดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน โครงการเพชร
นครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานคริน ทร์ โครงการมุ่งมั่นสู่ส งขลา
นครินทร์ โครงการทุนช้างเผือก โครงการ 14 จังหวัดภาคใต้ โครงการตั้งใจดีมีที่
เรียน รอบ 5 และโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบพิเศษ
ทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ การรับนักศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่เปิดสอนมุ่งเน้นความรู้ ดังนี้
ระบบคัดเลือกตรง
ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดยก าหนดคะแนน
ตามรายวิชาที่เลือกสอบ และการสัมภาษณ์นักศึกษา จะเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร
โดยเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระบบคัดเลือกตรง
1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าและมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 (ภาค
1) ไม่ต่ากว่า 2.50
2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าและมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ชั้น ม.4- ม.6 ไม่ต่า
กว่า 2.50
3). ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าน้าหนัก 20 % 4) ผลคะแนนสอบ
GAT (รหัส 85) ค่าน้าหนัก 40 %
5) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 %
6) คะแนนสอบวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ ค่าน้าหนัก 20 %

รายการ
หลักฐาน
โครงการ
ต่างๆ
เกณฑ์การรับ
นักศึกษาใน
การรับตรง
และ TCAS
บันทึก
ข้อความ
โครงการการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ใหม่
ประจาปี
การศึกษา
2561

ระบบ TCAS
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาระบบ Admissions
1) ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้า หนัก 20 %
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
ค่าน้าหนัก 30 %
3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้าหนัก 50 % การนาคะแนน GAT
มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) โดยต้องมีคะแนนสอบตามเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือก และ
คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี
1.2.3 มีการรับสมัครตามวันและเวลาที่ประกาศไว้ พร้อมเกณฑ์การรับเข้าศึกษา โดย
ประกาศวันรับสมัคร วันประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ และวัน
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รายการ
หลักฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าศึกษา
ระบบวิธีพิเศษซึ่งดาเนินการโดยวิทยาเขต
ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการที่
แตกต่างกัน ไป และมีก ารกลั่ น กรองใบสมัครของผู้มีคุณ สมบัติก่อนการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยกรรมการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดกลั่นกรองใบ
สมัคร และชุดสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร
1.3 การติดตาม ทางหลักสูตรได้ติดตามแผนงานการรับเข้านักศึกษา ดังนี้
1. แผนจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานรับเข้านักศึกษา
2. แผนพิจารณาเกณฑ์การรับเข้านักศึกษา
3. แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. แผนการรับเข้าระบบรับตรง และ ระบบ TCAS
5. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
6. ประชุมสรุป ติดตามผลการรับเข้าใหม่
1.4 การดาเนินการ
ตามที่ได้ด าเนินการตามแผนงานรับเข้าและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า
ยอดจานวน รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 120 คน เนื่องจากโครงสร้างประชากรใน
วั ย เรี ย นมี อ ั ต ราลดลง ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย เทคโนโลยี ส ร้ า งความพลิ ก ผั น
(Disruptive technology) แนวโน้มทางการศึกษาเปลี่ยนไป ดังนั้ นทางหลักสูตรได้มี
การวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
สรุปตารางจานวนรับนักศึกษาที่ได้รับในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
หลักสูตร
จานวนนักศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่
ต้องการ (คน)
ลงทะเบียน (คน)
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
120
58
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
ในระบบฐานข้อ มูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในหลักสู ตรจะมีระบบติดตามการ ระบบ
พัฒนาการเรียน คือ ระบบ MIS ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล สารสนเทศ
การลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้ทุกคน ซึ่งนักศึกษาที่ อาจารย์และ
อยู่ในสถานะปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนเองได้
นักศึกษา
แต่หากนักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต ่ากว่า 2.00 มีระบบการ Lock การ
ลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่ากว่า 2.00 (Critical) ซึ่ง โครงการ
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นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาปรึกษาในการลงทะเบียน
เรียน และวางแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งในการลงทะเบียนเรียนนั้น
นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะทาการ
ปลดล็อกให้
ในส่ ว นของหลั ก สู ต ร ทุ ก ภาคการศึ ก ษา มี ร ะบบอาจารย์ ท ี ่ป รึ ก ษาโดยมี ก ารจั ด
โครงการสายสั ม พั น ธ์ อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาพบนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั ้ น ปี โดยในแต่ ล ะภาค
การศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษาอย่างน้ อย 2-3 ครั้ง แต่ในส่วนของ
นักศึกษาที่มีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเรียกพบเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า
3 ครั้งได้
โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปีนั้น จะเป็น
กิจกรรมของการพูดคุย ให้คาปรึกษา หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทั้ งในเรื่อง
การเรียน การท ากิจกรรม และอื่น ๆ ท าให้อาจารย์ที่ ปรึ กษามีความใกล้ช ิ ดและ
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ถึ ง อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาได้ ง ่ า ยขึ ้ น โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว มี ก ารวั ด
ประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

รายการ
หลักฐาน
สายสัมพันธ์
อาจารย์ที่
ปรึกษาพบ
นักศึกษา
แบบ
ประเมินผล
โครงการ

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อ ให้นักศึกษาได้งานท า ด าเนินงานโดย งาน แผนการจัด
พัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการดาเนินงานแบบรวม โครงการ
ศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม Non – Academic ให้นักศึกษาทั้ง พัฒนา
2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และ นักศึกษาใน
วิทยาการจัดการ โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้
รายวิชาของ
งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตร
ทั้ง ทัก ษะทางสัง คมและทัก ษะชีวิต เพื่อเสริม สร้า งและปลูกฝัง นั กศึก ษา วิน ั ย
นักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนา แผน
ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และ โครงการ
การศึกษาต่อ และทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา แนะนา และจัดระบบสวัสดิการต่างๆ พัฒนา
ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานงานในการ นักศึกษาใน
ด าเนิ น งานการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของสภานั ก ศึ ก ษา/องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา ให้ หลักสูตร
คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนา ตามชั้นปี
สังคม และบาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย
โดยดาเนินกิจกรรม / โครงการผ่าน กระบวนการหลัก ดังนี้
1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการ
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ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึ กษาให้มีทักษะและความพร้อมในการดาเนินชีวิต
ประกอบด้วย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์
ประชาคมอาเซียน
- โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้วยกระบวนการ
จิตปัญญาศึกษา
- โครงการเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กระบวนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น า ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา (Leader Camp) และการทางานร่วมกันกับองค์กร
อย่างมีส่วนร่วม
- โครงการเวทีคุณภาพ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
4. เตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทางาน
- โครงการทางานเป็นก็เป็นสุข
-โครงการนัดพบแรงงาน
-โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื่อสนับสนุนการ
ทางาน)
ในส่ว นของหลัก สูต รกรรมการบริห ารหลักสูต รได้ม ีการประชุ มหารือเพื ่อจั ด
กิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง
ทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการบ่มเพาะนักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่น
ใหม่ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิช าชีพเลือก โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเพิ่มประสิทธิผลด้านฝึกงานและสหกิจ โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
Microsoft โครงการปัจฉิมสาขา โครงการกีฬาสัมพันธ์ โครงการ Meeting and
byenior และโครงการสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา เป็นต้น ในส่วน
ของรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรนั้น ทั้งวิชาชีพและวิชาแกน อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชาด้วยเช่นกัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมมาก
94

ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ งานพัฒนานักศึกษา มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาในด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจและบริบททางสังคม โดยการจัดการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจินตปัญญาศึกษา เพื่อการดูแลสุขภาวะเป็นองค์
รวม ทั้ง กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. โครงการปลูกเพาะรัก กิจกรรมที่รุ่นพี่ ซึ่งเคยผ่านกิจกรรมจัดดอกไม้จัด
ใจ ได้ร่วมกันปลูกดอกไม้ ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ เพื่อเตรียมดอกไม้ไว้
ให้น้องๆ ปี1 ที่จะเข้ามาได้ใช้ในการเรียนจัดดอกไม้
2. โครงการศิลปะแห่งชีวิต รู้จักตนเอง เข้าผู้อื่น กิจกรรมสาหรับการเตรียม
ความพร้อมในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ ปี 1 ซึ่งกิจกรรมจะ
ถูกออกแบบให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดดอกไม้โคริกะ เชื่อมโยงสู่การ
มองเห็นความงามในตนเองและผู้อื่น
3. โครงการต้นกล้าจิตอาสา กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วีถีเกษตรธรรมชาติ
: แปลงผักชาวหอ ปุ๋ยหมักเกษตรธรรมชาติ
4. โครงการโคริง กะ จั ด ดอกไม้จ ัด ใจ บูรณาการกับรายวิช า ชีวิตและ
ความสุข ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี ที่นักศึกษาที่มีความสนใจจะมาลง
เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข
5. โครงการพัฒนาแกนนาด้านจินตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรให้เป็นกระบวนกร หรือผู้ช่วยกระบวนกรในการจัด
กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ เป็นการเพิ่มกาลังพลในการทางาน ไปพร้อมๆ
กับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สนใจ
6. โครงการจิ น ตปั ญ ญาสั ญ จร กิ จ กรรมเพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ น ั ก ศึ ก ษา
บุคลากรในต่างวิทยาเขตได้เรียนรู้ศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างมาก หลายๆวิทยาเขตได้น าไปปรับประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่อง
7. กิจกรรม active learning บูรณาการและประยุกต์ใช้ดอกไม้โคริงกะใน
การเรี ย นการสอน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว
8. จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างสุขภาพด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ เป็น
การเรี ย นรู ้ ท ฤษฎี แ ละหลั ก การเกษตรธรรมชาติ การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กระบวนการปลูกพืชผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ
9. และการฝึกปฏิบัติวิธีการธรรมชาติ (การท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสด/การท า
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สมุนไพรน ้าสบู่จับใบ/ปุ๋ยน้าชีวภาพ/น้าสกัดชีวภาพ/การเตรียมดิน/การ
เพาะกล้าในกระบะ/การคลุมดิน) โดยบูรนาการกับรายวิชากิจกรรมเสริม
หลักสูตร
10. โครงการตามรอยธรรมาจารย์ พ ุ ท ธทาส เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
หลักธรรม ณ สวนโมกขพลาราม อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
11. โครงการอาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น : เป็นกิจกรรมเพื่อการฝึกการ
เจริญสติ โดยใช้หลักอาณาปาณสติ
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษา จัดสวัสดิการด้า นสุขภาพ ดาเนินงาน ระบบการให้
โดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงาน คาปรึกษา
แบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ สนับสนุนกิจกรรม non–academic ให้ ของอาจารย์
นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลป ที่ปรึกษาโดย
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้
อาจารย์ใน
ด้านให้คาปรึกษา หน่วยบริการให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตร
การดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ และบริบท
ด้านสังคม
มีห้องสมุด
การดูแลสภาวะจิตใจของนักศึกษา โดยมีการให้นักศึกษาท าแบบทดสอบภาวะ
ซึมเศร้า ของกรมสุขภาพจิต หากนัก ศึกษาคนใดมีภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า ทาง ระบบ Wi-Fi
มหาวิทยาลัยจะมีระบบการให้คาปรึกษา ตามเอกสารแนบ
กระบวนการในการดู แ ลนั ก ศึ ก ษา ให้ ค าปรึ ก ษา จั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ มีการ
ดาเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นการ ประเมินของ
ด าเนิน งานแบบรวมศูน ย์บริก าร ประสานภารกิ จ สนับสนุน กิจกรรม non – นักศึกษา
academic ให้น ัก ศึ ก ษาทั ้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และอาจารย์
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมีโครงสร้างงานตามภารกิจ ต่อสิ่ง
ดังนี้
สนับสนุน
หน่วยบริการให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
การเรียนรู้
บริการให้คาปรึกษา
เมื่อ ไม่ส บายใจ มีปัญหา วิต กกัง วล ทั้ง เรื่องความรัก การเรียน การปรับตั ว
ครอบครัว เพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย กาลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอน
การรับบริการดังนี้
ขั้นตอนการรับคาปรึกษา
1. เลือกช่องการรับบริการ
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–
–
–
–
–

Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.)
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการ
ฯ
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อสารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ให้คาปรึกษาตามหลักวิชาการ
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง
5. วางแผนแก้ปัญหา
6. ติดตามผลการให้คาปรึกษา
กรณีที่ปัญหาของน้องๆต้องมีการติดตามผลหรือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พี่จะ
ติดต่อกลับน้องๆเป็นระยะคะ
บริการสารสนเทศ
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆ ทั้งใน
เรื่ อ งของการศึ ก ษา การใช้ ช ี วิ ต อาชี พ และการด ารงชี วิ ตในสัง คม ช่ องทางการ
ให้บริการมีดังนี้
– บอร์ดประชาสัมพันธ์
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา
บริการแนะแนวศึกษาต่อ
1. เลือกช่องทางรับบริการ
– บอร์ดประชาสัมพันธ์
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
– โทรศัพท์ : 077-278861/086-6299354
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา
การดูแลให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหอพั ก เพื่อ ให้ ค าแนะน า ให้ ค าปรึก ษาแก่น ักศึกษาภายในหอพั ก
ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจาแต่ละ
หอพัก หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้คาปรึกษาเบื้องต้น
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Intake of First-Year Students
Academic Year

No. Applied
2558
225
2559
100
2560
120
2561
100
2562
120
Total Number of Students

Applicants
No. Offered
120
120
120
120
120

No. Admitted/Enrolled
100
88
110
55
58

Students
Academic Year
2561

1st

Year
55

2nd

Year
110

3rd

Year
114

4

th

Year
69

>4th

Year
89

Total
437
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials
and information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of
the study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and
communication technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and
students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure
that enables the campus community to fully exploit information technology for
teaching, research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
9.1 The teaching and learning
facilities and equipment (lecture
halls, classrooms, project rooms,
etc.) are adequate and updated to
support education and research
[1]
9.2 The library and its resources
are adequate and updated to
support education and research
[3,4]
9.3 The laboratories and
equipment are adequate and
updated to support education and
research [1,2]
9.4 The IT facilities including elearning 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

1

2

3


คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ทั ้ ง หมด ด าเนิ น การโดยวิ ท ยาเขต ผลการประเมินความพึงพอใจ
ภายใต้รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรื ่ อ งห้ อ งจะออกประมาณสิ ้ น
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
เดือน
1. ห้องเรียน จานวน ..... ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง
3. บริษัทจาลองศรีตรัง 1 ห้อง
4. ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2 ห้อง (ห้องนวัตกรรม และห้องอ่าว
ไทย)
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, Wi-fi
สาหรับการจัดห้องเรียนของแต่ละวิชา
การวางแผน
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งได้
ตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการ
วางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็น ส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อ
และทดแทน
การปฏิบัติ
เมื่อมีการเรียนการสอนซึ่งต้องใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการเรี ยนการสอน ทั ้ง นี้ ศ ูน ย์ส นเทศและการเรีย นรู ้ไ ด้ท าการ
ตรวจสอบความพร้อ มของโสตทัศนูป กรณ์แ ละคอมพิวเตอร์เป็ น
ประจาทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง
กระบวนการวิ เ คราะห์ ห าความพอเพี ย งต่ อ การใช้ ง านของ
หลักสูตร ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ได้ทาแบบประเมินศูนย์ฯ
เพื่อให้ บุคลากร และอาจารย์ ตอบและแจ้งปัญหา อุปสรรค โดย
ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ จะน าปัญหาและอุปสรรค มาเข้าที่
ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ เพื่อนามาแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน
บริการและจัดเตรียมครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอกับแต่
ละหลักสูตรต่อไป
การตรวจสอบ
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ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์, Wi-Fi และระบบคอมฯ ได้ผลการประเมิน 1.6
คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ม ี ต ่ อ ความ
สอดคล้อ งต่อ การใช้ง านของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Wi-Fi
และระบบคอมฯ ได้ผลการประเมิน 1.68 คะแนน (คะแนนเต็ม 3
คะแนน)
ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ม ี ต ่ อ ความ
สอดคล้ อ งของห้ อ งเรี ย น อาคารเรี ย น และอุ ป กรณ์ ได้ ผ ลการ
ประเมิน 1.65 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อความเพียงพอ
ของห้องเรี ยน อาคารเรี ยน และอุปกรณ์ ได้ผลการประเมิน 1.55
คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
งานบรรณสารสนเทศ ศู น ย์ ส นเทศ และการเรี ย นรู ้ ไ ด้ ไ ด้ มี
กระบวนการวิเคราะห์หาความพอเพียงต่อการใช้งานของหลักสูตร
โดยได้ดาเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การวางแผน
1. บรรณารักษ์งานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ TQF ตามตัวอย่างในไฟล์หมายเลข
ของวิท ยาเขตสุราษฎร์ ธานี เพื่อ โหลดข้อมู ล มคอ.3 มา 1 – 2
สืบค้นข้อมูลหมวด 6 ว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือไม่
อย่างไร
2. แจ้ ง ผลการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หมวด 6 ใน มคอ.3 จาก TQF
ให้กับผู้สอนทางอีเมล
3. จัดท าตารางสรุปข้อมูล มี - ไม่มี ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการในห้องสมุด แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ
ตามไฟล์หมายเลข 3 – 4
4. จัดท าตารางสรุป ร้อยละ ของข้อมูลที่ห้องสมุด มี - ไม่มี
แยกรายสาขาวิชาของแต่ละคณะ
5. น าเสนอตารางสรุปในข้อ 3 - 4 ให้กับคณบดีและหัวหน้า ตามไฟล์หมายเลข 5 - 6
สาขาวิ ช าของแต่ ล ะคณะ โดยงานจั ด ซื ้ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ
มีดัชนีชี้วัด คือ ควรมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการในห้องสมุด
ตามข้อมูลที่ปรากฏในหมวด 6 ของมคอ.3 แต่ละรายวิชาไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 80
การปฏิบัติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือที่
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน
โดยก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รส่ ง รายชื ่ อ หนั ง สื อ ให้ แ ก่
ห้องสมุด ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อทางห้องสมุดได้มีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป
ส าหรับ ห้อ งสมุด มีจ านวน 1 ห้อง โดยในช่วงเปิดภาคการศึกษา
ห้องสมุดเปิดท าการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีเวลาเปิด - ปิด ตั้งแต่
8.30 น. - 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยช่วงสอบกลางภาค
และปลายภาคการศึกษาจะขยายเพื่อในวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่
8.30 น. - 18.00 น.
การตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการ
ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ PSU Library ได้ผลการประเมิน
1.87 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ม ี ต ่ อ ความ
สอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/ วิชาเรียน ได้ผลการ
ประเมิน 1.79 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ ความทันสมัย
ของทรัพยากรห้องสมุดและสื่ อสารสนเทศ ได้ผลการประเมิน 1.63
คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education
and research
ทางหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริษัทจาลองที่
มีอยู่ในวิทยาเขต จานวน 1 ห้อง โดยปัจจุบันมีห้องทางปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อ ง รองรับนักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ
280 คน
การวางแผน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในการวางแผนการเปิด
รายวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการกาหนดขนาดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น ต้องใช้ใน
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน
เปิดภาคการศึกษา
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- บริ ษ ั ท จ าลอง ทางหลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารเปิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ทางการบริหารธุรกิจภายใต้ชื่อ “บริษัทจาลอง ศรีตรังนครินทร์” โดย
ให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทจ าลอง ภายใต้
การกากับดูแลของคณาจารย์ในหลักสูตร และหลักสูตรได้มีการบูร
ณาการรายวิ ช าในหลั ก สู ต รที ่ เ ปิ ด สอนเข้ า ร่ ว มกั บ บริ ษ ั ท จ าลอง
เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุด
ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ
การปฏิบัติ
อาจารย์มีการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริษัทจาลองใน
การเรียนการสอน
การตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) ได้ผลการประเมิน 1.73 คะแนน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ม ี ต ่ อ ความ
สอดคล้องของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (ถ้ามี) ได้ผลการประเมิน
1.69 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ ความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ ได้ผลการประเมิน 1.59 คะแนน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
การวางแผน
ทางหลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารเสนอโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ให้ ก ั บ ศู น ย์
สารสนเทศติดตั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนของหลักสู ตร อย่างเช่น โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น
นอกจากนี้
- ส าหรั บ ระบบ e-learning ของทางมหาวิ ท ยาลั ย จะผ่ า นระบบ
LMS2 เพื่อรองรับการเรียนการสอนของอาจารย์
สรุป มีความพอเพียงต่อการใช้งานของหลักสูตรฯ
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented
การปฏิบัติ
ทางด้านสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยฝ่ายอาคาร
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และสถานที่จะเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม
ทางด้านความปลอดภัยมหาวิท ยาลัยจัดให้มีถังดับเพลิง ทั่ว
มหาวิทยาลัยและฝ่ายพัฒนานัก ศึกษาจะมีการซ้อมรับมือเมื่อมีเหตุ
เกิดเพลิงไหม และมีการติดกล้อง CCTV อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ทางด้ านสุ ขภาพ หลั ก สูต รมีก ารจัด กิ จกรรมและส่ ง เสริม ให้
นักศึกษาได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เช่น การสนับสนุน
ให้นักศึกษาไปออกกาลังกายในบริเวณสถานที่ออกกาลังกายตามที่
ศูนย์กีฬาของวิทยาเขตได้เอื้ออานวยสถานที่ให้
ทางด้ า นสุ ข ภาพ มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที ่ พ ยาบาลที ่ ส ามารถ
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง และทางมหาวิทยาลัย
มีการประสานร่วมกับกู้ภัย เมื่อนักศึกษาเกิดประสบอุบัติเหตุ อีกทั้ง
มีหอ้ งพยาบาลรองรับนักศึกษา
ทางด้ า นอาหารและสุ ข าภิ บ าล มี ก ารตรวจสอบร้ า นค้ า และ
ร้านอาหารที่เข้ามาประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบ
ความพึง พอใจของผู้เรียนระดับ ปริญญาตรีที่มีต่อ ความรู้ส ึก
ปลอดภั ยภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ผ ลการประเมิน 2.24 คะแนน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ การให้บริการ
ศูนย์กีฬาและการออกก าลังกาย ได้ผลการประเมิน 1.91 คะแนน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อความปลอดภัย
ของศูนย์กีฬ าและการออกก าลังกาย ได้ผลการประเมิน 1.91
คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ สุขลักษณะที่ดี
ของโรงอาหารและการจ าหน่ายอาหาร ได้ผลการประเมิน 1.88
คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ได้ผลการประเมิน 2.13 คะแนน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff,
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional
organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback
serve as input to curriculum design
and development [1]
10.2 The curriculum design and
development process is established
and subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning
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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

1

2


3

คะแนน
4

5

6

7












107

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
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10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
การปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทางคณะได้แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร แบบสอบถามกั บ กลุ ่ ม
เป็นกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร นั ก ศึ ก ษา (ศิ ษ ย์ เ ก่ า และ
นั้นทางกรรมการได้จัดทาแบบสารวจขึ้นมาเพื่อสอบถามความพึงพอใจและ ปั จ จุ บ ั น ) ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต
ประเมินหลักสูตรโดยมีกลุ่มนักศึกษา (ศิษย์เก่าและปัจจุบัน) นักวิชาการ/ นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมทุก และ ผู้ประกอบการใน
กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พื้น ที่ทั้ง จัง หวัดสุราษฎร์
- โดยในส่วนของนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่านั้นจะสอบถาม ธานีและภาคใต้
ในรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการทางานได้มากที่สุด รวมไปถึง
กระบวนการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมทั้งหมด
- ส่วนของผู้ใช้บัณฑิตนั้นจะสอบถามในส่วนของคุณสมบัติที่ต้องการ
รายวิชาที่สาคัญ รายวิชาใหม่ที่ต้องการให้เพิ่มเติม
- ส่วนของนักวิชาการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ จะสอบถามในส่วนของทิ ศทาง
ของแนวโน้มการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้สามารถปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบ
- ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูต ร จะเป็นประเด็นของทิศทางในการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทุก
ๆ ปีจะมีการเก็บกลุ่มนักศึกษา (ศิษย์เก่าและปัจจุบัน) และผู้ใช้บัณฑิต ส่วน
นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการเก็บข้อมูลทุก ๆ 4 ปี เพื่อนามาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยทางหลักสูตรยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ย่อย เพราะมีความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีในทุกปีที่ทาการเก็บ
ข้อมูล หลักสูตรยังมีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางตลาด
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนั ้ น ผู ้ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบคื อ กรรมการบริ ห าร คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
หลักสูตร โดยผ่านการแต่งตั้งเป็นกรรมการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่ง ดาเนินการปรับปรุง
จะต้องทาหน้าที่ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และ หลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทันต่อความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปและวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการ คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินหลักสูตร โดยการ ในการปรับปรุงหลักสูตร
เสนอชื่อจากหลักสูตรและมีการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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โดยมีกระบวนการเริ่มจากการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะมี
การการประชุมกรรมการทุก ๆ เดือนเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
เริ่มจากการประชุมเพื่อสรุปกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้นทาการออก
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 6
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา (ศิษย์เก่าและปัจจุบัน) นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยมี เมื ่ อ เสร็ จ สมบู ร ณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นจะน าเสนอต่อกรรมการคณะ
นาเสนอต่อกรรมการวิชาการวิทยาเขต นาเสนอต่อสภาวิทยาเขต และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการของมหาวิทยาลัยแล้วจะส่ง
ต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
การประกันคุณภาพหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้
ค าสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง กรรมการ
- แต่งตั้งกรรมการประจาคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ ประจาคณะ
หลักสูตรโดย
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ผู้สอนประเมินการสอน
ของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชาเสนอต่อกรรมการวิชาการระดับ
คณะ และเมื่อสิ้นสุดภาคการเรียนกรรมการคณะติดตามผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มคอ.5-6 และ
เมื ่ อ สิ ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะปี กรรมการคณะติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีจาก SAR
- ประธานหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน สื่อ
การเรี ยนการสอนที่ มี ผลกระทบต่อ การเรีย นการสอน เพื ่อ น าเสนอต่ อ
ผู้บริหารคณะต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
ในการจัดการเรียนการสอนทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้นาผลการวิจัย
ที่ได้มาประยุกต์และบูรณาการกับการเรียนการสอน อีกทั้งในการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาด้านการวิจัยนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาหัวข้อวิจั ยที่
สนใจตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละด้านของคณาจารย์ในหลักสูตร
ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรค่อนข้างมีความหลากหลายในความเชี่ยวชาญด้าน
บริหารธุรกิจ ทาให้นักศึกษาสามารถกระจายตามความชอบและถนัด เพื่อ
นาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีของการนาเสนอทางวิชาการทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรได้นาความรู้จากการ
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วิจ ัยจริง มาใช้ ส อนกับ นั ก ศึ ก ษาด้ว ยเช่น กัน ท าให้น ั กศึ กษามี ความรู ้ใ น
วิทยาการที่ใหม่ๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ ทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และทางคณะฯ มีก ารจั ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ว ิจ ั ย ในชั ้น เรีย น ท าให้
คณาจารย์สามารถนามาปรับใช้ในแต่ละรายวิชาของตนเอง
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
วิทยาเขตกาหนดให้มีการประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร และสิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง ต่อไป
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
ปีการศึกษา 2562 การจัดกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมติดตามการประเมินผลทุก
ๆ ปีในการเก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ม นัก ศึก ษา (ศิษย์เก่ าและปัจจุ บัน ) ในทุ ก
รายวิ ช าและทุ ก ภาคการศึ ก ษา ตลอดจนอาจารย์ ผ ู ้ ส อนในรายวิ ช าให้
นักศึกษาได้ประเมินโดยวาจาเพื่อสะท้อ นการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
และสาหรับผู้ใช้บัณฑิต ทางหลักสูตรได้กาหนดให้มีการสารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการ จากการฝึกงานและสหกิจของนักศึกษา
ส่วนนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นการเก็บข้อมูลทุก ๆ 4 ปี เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยทางหลักสูตรยังไม่ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรย่อย เพราะมีความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีในทุกปีที่ทา
การเก็บข้อมูล หลักสูตรยังมีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางตลาด
หลัง จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจะท าการพิจารณาและปรับปรุง
ต่อไป
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AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs
of the stakeholders.
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the
programme and its graduates.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
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

2

3


คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
- โครงการสานสัมพันธ์
จานวน นศ. จานวน นศ. อัตราตกออกของแต่ อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า พ บ
ปีการศึกษาที่
คงเหลือในรุ่น ออกกลางคัน ละชั้นปีในการออก นักศึกษา
รับนักศึกษา
2561 (คน)
ในปี 2562 กลางคันของปี 2562 - วาระการประชุมทวนเกรด
เข้าศึกษา
(คน)
2559
115
2
1.74%
2560

100

2

1.82%

2561

51

1

1.96%

2562

58

2

3.45%

จากตารางแนวโน้มในการตกออกของนักศึกษามีแนวโน้มลดน้อยลง
เมื่ออยู่ในชั้นปีที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมทุกชั้นปีมีอัตราตกออกที่
น้อยไม่เกิน 4%
ซึ่งทางหลักทางสูตรไม่ได้ก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการผ่าน และ
อัตราการตกออก แต่คณะและหลักสูตรมีกระบวนการในการดูแลนักศึกษาที่
มีภาวะเสี่ยงในการตกออก โดยมีระบบการในการติดตามดูแลผลการศึกษา
ของนักศึกษาผ่านระบบ SIS ของอาจารย์ อีกทั้งการจัดโครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการพบปะพูดคุยปรึกษา
กับอาจารย์ในเรื่องการเรียน /วางแผนการเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อี ก ทั ้ง ทางหลั ก สู ต รมี ระบบการทวนเกรด เพื ่อ ลดความผิด พลาด และ
พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรกาหนดระยะการเรียนตามแผนการศึกษา 4 ปี ในปีการศึกษา
2562 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา 105 คนจากนักศึกษาทั้งหมดที่เหลือใน
ปี 4 จานวน 112 คน คิดเป็น 93.75% ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งมี
นักศึกษาบางส่วนจะจบในในภาคการศึกษาที่ 3/2561 เนื่องจากติดรายวิชา
ฝึกงาน และส่วนที่เหลือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
(ต้องรอผลการออกเกรดซัมเมอร์) แต่ถ้านักศึกษาไม่จบตามแผนการศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ทางหลัก สูต รจะมีก ระบวนการดูแลนัก ศึกษาเรื่องรายวิช าที่จ าเป็น ของ
นักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ามาดูแลเรื่ องการวางแผนการเรียน
เพื่อให้นักศึกษาที่ตกค้างสามารถจบได้ในภาคการศึกษาต่อไป
ดังนั้นในปี 2562 มีแนวโน้มการสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 4
ปี 100%
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
ผู้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ส่วนใหญ่ที่ได้ทางานจะทางานตรง
สาขา เช่น ทางานในบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการ แต่ยังมีบางส่วนไม่ได้
งานทาเนื่องจากประเด็นหลักมาจากปัญหา Covid 19
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงเรียนรายวิชาวิจัยธุรกิจ และโครงงานธุรกิจ โดยประเด็นในการวิจัยจะ
เป็ น ทางด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ โดยใช้ โ จทย์ ว ิ จ ั ย จากชุ ม ชนหรื อ สถาน
ประกอบการในพื้นที่ ตามระเบียบวิธีวิจัย หลังจากนั้นจะให้ มีการเขียน
บทความวิ ช าการจากผลการวิ จ ั ย ที ่ น ั ก ศึ ก ษาได้ ล งเรี ย นมาทั ้ ง 2 ภาค
การศึ ก ษา และผลั ก ดั น ให้ น ั ก ศึ ก ษาน าบทความส่ ง ตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติ TCI 1 หรือ TCI 2 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในบทความวารสารในปี 2562
สิริภทั ร์ โชติช่วง กิตติ์ อ่อนเกลี้ยง เปมิศา ช่วยปะทิว จันทร์จิรา เกตุ
แก้ ว ณภั ท ร ห่ อ หุ้ ม ดลยา หยูท องค า ปัท มา เดชา. (2562).
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์
ในห้างสรรพสินค้า อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารธุรกิจ
ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. 121-134
นงค์รัตน์ แสนสมพร กฤติยา จิ้วไม้แดง พัชรพร มะลิงาม. 2562. ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร ปีที่
48 ฉบับพิเศษ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สาหรับงานวิจัยที่ได้เข้าร่วมในประชุมวิชาการในปี 2562
นงค์รัตน์ แสนสมพร กฤติยา จิ้วไม้แดง พัชรพร มะลิงาม. 2562. ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย. ประชุมวิชาการเกษตร
ครั้ง ที่ 21. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4000
113

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
สาหรับงานวิจัยที่ได้เข้าร่วมนาเสนอในงานมอ. วิชาการในปี 2562
1. ศึกษาแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะแรต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ช ุมชน
กรณีศึกษาเครื่องประดับมุก จังหวัดกระบี่
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจการค้าปลีกขนาดยย่อมใน
เขตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย
4. พฤติกรรมการเลือกดื่มไวน์ผลไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
5. การเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้ของเมล่อนและผักไฮโดรโปนิกส์
ในโรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
ทางหลั ก สู ต รได้ ก าหนดให้ ม ี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของสถาน แบบประเมินความพึงพอใจ
ประกอบการ (ผู้ใช้บัณฑิต) จากการฝึกงานและสหกิจของนักศึกษา โดย ของผลการปฏิ บ ั ต ิ ก าร
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ฝึกงานและสหกิจ
และนักศึกษาได้รับพิจารณาเข้าทางานในสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไป แบบประเมินความพึงพอใจ
ฝึกงานและ สหกิจ อยู่ในอัตราประมาณ 19% ของจ านวนนักศึกษา ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่ไปฝึกงานและสหกิจ
ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ หลักสูตร ได้ผลการ
ประเมิน 2.46 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

114

บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
1. กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เฉพาะทางให้
นักศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที 4 ในการฝึกประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
2. หลักสูตรฯได้มีการปรับเนื้อหารายวิชาของทางหลักสูตรฯให้มีความทันสมัยเพื่อตอบโจทย์
นายจ้า งและทัน ต่อ สภาวการณ์ปัจ จุบ ัน และการจัดกิ จกรรมเสริมการเรีย นรู้ท ั้ง ภายในและภายนอก
ห้องเรียน
3. กาหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Rubics ในด้านพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทางานกลุ่ม
4. มีระบบการจัดการข้อมูลย้อนกลับให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนและกาหนดให้อาจารย์ผู้สอน
จัดสรรเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเฉพาะราย
5. คณาจารย์ในหลักสูตรฯมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
6. หลักสูตรฯมีก ารผลัก ดัน ให้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปในวิชาสอนของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบิดา
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรฯ ควรผลักดันให้ทุกรายวิชามีการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning และใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 30 % ทุกรายวิชาต่อไปในอนาคต
2. หลักสูตรฯ ควรผลักดันให้คณาจารย์ทางานวิจัยอย่างสม่าเสมอแล้วนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและทักษะความช านาญเฉพาะด้านของคณาจารย์ในสาขาโดยมีความจ าเป็นที่จะต้องรับ
อาจารย์เพิ่มในการเรียนการสอนเพื่อลดภาระการสอนในปัจจุบันและคณาจารย์สามารถมีเวลาในการ
ทางานวิจัยได้มากขึ้น
3. การวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบั ติ การติดตาม และประเมิน ผลเพื่อ รองรับการส าเร็ จ
การศึกษาของนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานักศึกษาในแต่ละปีงบประมาณให้เกิดสมดุลในกิจกรรมทุก
ด้านของการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การออกค่าย การศึกษาดูงาน การร่วมเวทีวิชาการ การจัดสัมมนา/
การอภิปราย การจัดนิทรรศการ
2. การจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
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3. กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรให้ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย
โดยอยู่ในฐานข้อมูล TCI และนานาชาติ
4. แสวงหาความร่วมมือโดยการจัดทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
5. สร้างกระบวนการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายโดยรอบมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
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บทที่ 5 ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
-จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวน จานวนหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
นอก
-ระดับ ป.บัณฑิต
ที่ตั้ง (6) -ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวน จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษ -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
า (6)
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวน
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด รวมทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ
อาจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
จาแนก
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตาม
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ตาแหน่ง
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทาง
-จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
วิชาการ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และ
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์
คุณวุฒิ
การศึกษ -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
า (20)
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
1
1

415
415

6

3
3
5
3
2
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ระดับหน่วยงาน
ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
หลักสูตร คณะ
30
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
31
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
32
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
33
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
34
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
35
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
36
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
37
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
38
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
39
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
40 คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
3
41 อาจารย์ -ระดับปริญญาตรี
42 ประจา
-ระดับ ป.บัณฑิต
43 หลักสูตร -ระดับปริญญาโท
2
44 (12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
45
-ระดับปริญญาเอก
3
46
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ดี ารงตาแหน่งทางวิชาการ
47
-ระดับปริญญาตรี
48
-ระดับ ป.บัณฑิต
49
-ระดับปริญญาโท
50
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
51
-ระดับปริญญาเอก
52 ผลงาน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3
53 ทาง
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
วิชาการ สืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
54 ของ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
อาจารย์ สืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
ประจา วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
หลักสูตร ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
(20)
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่

55
56
57

58

59
60
61
62

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
-ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน

63

-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

64

-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

65
66
67
68

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

1
2
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

การมี
งานทา
ของ
บัณฑิต
(11)

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา

-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา
อยู่แล้ว
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
-เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
-ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี ่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงาน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ทาง
โททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
ของ
หนึ่ง
ผู้สาเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
การศึกษ ประชุมวิชาการระดับชาติ
าระดับ
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ปริญญา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
โท (16) ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

116
111
60
5

4.18

120

ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
89

90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

TCI กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงาน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ทาง
เอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผูส้ าเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
การศึกษ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
าระดับ ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
ปริญญา อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
เอก (15) หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร

121

ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
103
104

105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน)
นั ก ศึ ก ษ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
า
-ระดับอนุปริญญา
เต็มเวลา -ระดับปริญญาตรี
เทียบเท่ -ระดับ ป.บัณฑิต
า
-ระดับปริญญาโท
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
เงิน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุน -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งานวิจัย -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(24)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

357.44
357.44

1,683,333

122

ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั งิ านจริง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจยั ประจาทีป่ ฏิบตั งิ านจริง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจยั ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

1,683,333

5

5

3

123

ระดับหน่วยงาน
ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
หลักสูตร คณะ
156
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
157
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
1
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
159
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
161
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
162
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
3
นานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
163
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
165
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
166
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
167
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
169
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
171
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
173
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
175
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
177
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178
ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
179
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระดับหน่วยงาน
ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
หลักสูตร คณะ
180
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
181
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
182
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
183
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
185
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
186
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
187
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
189
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
191
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
193
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
194
จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online
195
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
197
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
199
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
201
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
203
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
205
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
207
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
209
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
210
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
211
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
212
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
213
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
215
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
217
-กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
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