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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 
 

 หลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบประกันคุณภำพ จึงได้
มีกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ในรอบปีกำรศึกษำ 2562 (วันที่ 
1 สิงหำคม 2562 - 31 กรกฎำคม 2563) และได้จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองและผลกำรด ำเนินงำน 
ภำยใต้กรอบกำรประกันคุณภำพของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ กรอบ ASEAN  University Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งมี
ผลกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ดังตำรำงในต่อไปนี้ 
 
ตำรำง ก. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 ภำยใต้กรอบกำรประกัน
คุณภำพของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

เกณฑ์
ขอ้ที ่

เกณฑก์ำรประเมนิ 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์ 
- ตำมเกณฑ์ () 
- ไมไ่ดต้ำมเกณฑ์ () 

1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 

ไม่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม(ถ้ำมี) 
7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์   
8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1-11 

  ได้มำตรฐำน 1,2,3, 4, 11 จ ำนวน 5 ข้อ 

 ไม่ได้มำตรฐำน เพรำะ............................................... 
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ตำรำง ข. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพ ภำยใต้กรอบ ASEAN  
University Quality Assurance (AUN-QA) 
เกณฑข์อ้ที ่ เกณฑก์ำรประมำณ ระดบัคะแนน 

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

 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี พัฒนำหลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศและในภำคใต้ในปัจจุบัน ที่ได้เปลี่ยนแปลงตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของโลก เช่น กำรจัดระเบียบทำงเศรษฐกิจโลกใหม่หลังกระแสโลกำ
ภิวัตน์ ภำวะควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโดยเฉพำะสังคมของ
ผู้สูงอำยุ และกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ำงเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น โดยหลักสูตรที่
เริ่มใช้ คือ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ เปิดรับนักศึกษำเป็นครั้งแรกในปี
กำรศึกษำ 2548  

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้หลักสูตรนี้ จะส่งผลให้บัณฑิตมีควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และ
ควำมรู้ในกำรประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และธุรกิจภำยใต้กรอบ
แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรท ำธุรกิจที่ยั่งยืนและภำยใต้ฐำนควำมรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สำมำรถน ำควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิต ประกอบอำชีพ เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีคุณภำพและมีศักยภำพ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  นอกจำกนี้
หลักสูตรยังสำมำรถช่วยสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจควบคู่กันไป 
ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกบทเรียนจำกวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีตประเทศไทย
ขำดแคลนทรัพยำกรมนุษย์หรือบัณฑิตเศรษฐศำสตร์มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะท ำ
ให้บัณฑิตสำมำรถวิเครำะห์และเข้ำใจเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงดียิ่งขึ้น  

 ตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษำรุ่นแรกในปีกำรศึกษำ 2548 หลักสูตร ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และหลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2559 และ 
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 372(2/2559) เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2559 โดยมีประธำนคณะกรรมกำรหลักสูตรท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนหลักสูตรและเป็นผู้ก ำกับคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับหลักสูตร 

  
1.2 ปรัชญำ วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
 

1.2.1 ปรัชญำของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส ำนึกสำธำรณะ             

มีควำมคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีภำวะผู้น ำ หมั่นแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสำมำรถใช้ควำมรู้และเคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลอย่ำงยั่งยืน 
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1.2.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำร ที่มีควำม สำมำรถในกำร
วิเครำะห์และพยำกรณ์สถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจได้ 

2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำวิจัยที ่เกี ่ยวข้องทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร
จัดกำร ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์และตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจได้ 

3. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและสำมำรถเป็นผู้น ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. มี คุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเองและสังคม   
5. มีควำมสำมำรถในกำรน ำวิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำน

เศรษฐศำสตร์ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของโลก 

 6. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ทั้งกำรพูดและกำรเขียน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

 7. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและแก้ไขปัญหำในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 8. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ศำสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 

1.2.3 จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มีคณำจำรย์จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 100 %  
2. มีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
3. มีกำรพัฒนำนักศึกษำโดยมีควำมร่วมมือกับตลำดหลักทรัพย์ในกำรส่งเสริมให้นักศึกษำสอบ

ใบอนุญำต (Single License) 
4. กำรท ำกำรสอนแบบ active learning ในชั้นเรียน 
5. นักศึกษำสำมำรถใช้ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย เป็นพื้นฐำนในกำรแก้ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
6. หลักสูตรมีกำรบูรณำกำรศำสตร์ระหว่ำงเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจเข้ำไว้ด้วยกัน   

 
1.3 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสตูร 
  

1.3.1 โครงสร้ำงหลกัสตูร 
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที ่1.1 รำยละเอียดโครงสร้ำงหลักสูตร 
 

รำยวิชำ 
จ ำนวนวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

ฝึกงำน สหกิจศึกษำ ฝึกงำน สหกิจศึกษำ 

หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป 
1) กลุ่มวิชำภำษำ  
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์  
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์  

12 
5 
5 
 
2 

12 
5 
5 
 
2 

32 
15 
11 
 
6 

32 
15 
11 
 
6 

หมวดวชิำเฉพำะ 
1) กลุ่มวิชำแกน  
2) กลุ่มวิชำชีพ 

-  กลุ่มวิชำชีพบังคับ 
-  กลุ่มวิชำชีพเลือก 

3) ฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ 

30 
15 
14 

      7 
      7 

1 

29 
15 
13 

     7 
     6 

1 

85 
45 
40 

      19 
       21 

3 

82 
45 
37 

     19 
      18 

6 
หมวดวชิำเลอืกเสร ี 2 2 6 6 

รวม 44 43 126 126 
  
ตำรำงที ่1.2 รำยชื่อ และคุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล ำดบั
ที ่ เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหนง่ทำง

วชิำกำร ชือ่ – สกลุ 
คณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษำ สำขำวชิำ 

1. 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

นำยวีระศักดิ์  คงฤทธิ ์
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

ปร.ด. 
 

เศรษฐศำสตร์เกษตร 
 

2. 1 6004 00101 03 6 อำจำรย์ นำงสำวอำรีรัตน์ ทศด ี
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 

3. 3 9098 00751 53 6 อำจำรย์ นำงณัฐยำ  ยวงใย 
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

Ph.D. 
 

Economics 
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ตำรำงที ่1.3 รำยชื่อ และคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดบั
ที ่ เลขประจ ำตวัประชำชน ต ำแหนง่ทำง

วชิำกำร ชือ่ – สกลุ 
คณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษำ   สำขำวชิำ 

1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์

นำงสุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 

Ph.D.  Agricultural 
Economics 

2 5 9399 90000 84 3 อำจำรย์ นำยภำสกร  ธรรมโชติ Ph.D.  Economics 
3 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์
นำยวีระศักดิ์  คงฤทธิ ์
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

ปร.ด. เศรษฐศำสตร์เกษตร 

4 1 6004 00101 036 อำจำรย์ นำงสำวอำรีรัตน์ ทศด ี
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

Ph.D.  Agricultural 
Economics 

5. 3 9098 00751 536 อำจำรย์ นำงณัฐยำ  ยวงใย 
(อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

Ph.D. 
 

Economics 
 

 
1.3.3 นกัศกึษำ 

 
แผนภำพที่ 1 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันจ ำแนกตำมชั้นปี 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

จ ำนวนนกัศกึษำ 51 60 105 118 4
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1.4 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2 โครงสร้ำงคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
 

1.5 นโยบำยกำรประกนัคณุภำพของคณะ/ภำควชิำ 

หลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร  ด ำเนินงำนภำยใต้ระบบรวมศูนย์บริกำรประสำนภำรกิจ ซึ่งกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพมี
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนีเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงและนโยบำย โดย
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพและบริหำรควำมเสี ่ยงคณะฯ เป็นผู ้ด  ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและวิทยำเขต 
 
1.6 บุคลำกรสนับสนุน 
 ทำงคณะได้จัดสรรภำระงำนให้กับบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน ดังแสดงในตำรำงที่ 1.4 ดังนี้ 
ตำรำงที ่1.4 คุณวุฒิ และภำระงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. นำงปรำณี สุวรรณนิตย์ 
นักวิชำกำร
อุดมศึกษำ ปริญญำตรี 1. เลขำนุกำรทมีบริหำร 

        2. คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

        3. ประสำนนโยบำยและแผน 

        4. ประชุมทีมบริหำรและบคุลำกร 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิำรบดวีทิยำเขตสรุำษฎรธ์ำน ี

คณบดคีณะศลิปศำสตรแ์ละวทิยำกำร
จัดการคณะกรรมกำรประจ ำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

สาขาภาษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สาขาการบริหารธุรกิจ 

บธ.บ. (พัฒนาธุรกจิ) 

บัญชีบัณฑิต สองภาษา 

MBA 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ศศ,บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ) 

รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว)  

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
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ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

        5. ประชุมสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

2. นำงสำวจำรุวรรณ จันทวงศ ์
นักวิชำกำร
อุดมศึกษำ ปริญญำตรี 1. ประสำนบริหำรงำนบุคคล 

        2. กลยุทธ์คณะ 

        
3. ประกันคุณภำพ บริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคมุภำยใน 

        4. ประสำนงำนประชำสัมพันธ ์

        5. ประสำนงำนบริกำรวิชำกำร 

        6. ประชุมสำขำวิชำกำรจัดกำร 

        7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำปี 

3. นำงสำวนวรัตน เต่งศิริธรรม 
นักวิชำกำร
อุดมศึกษำ ปริญญำตรี 1. พัฒนำหลักสูตร 

        2. พัฒนำนักศึกษำด้ำนวิชำกำร 

        3. เลขำสำขำวิชำ รปศ 

        4. พัฒนำอำจำรย์ 

 
    

 

5. ประสำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

4. นำยเอกชัย แทนสุวรรณ 
นักวิชำกำร
อุดมศึกษำ ปริญญำตรี 1. กำรเรียนกำรสอน 

        2. รับนักศึกษำใหม ่

5. นำงสำววัลลภำ ภู่วำนิชย ์
ผู้ปฏิบัติงำน
บริหำร 

ประกำศนียบตัร
วิชำชีพชั้นสูง 1. งำนสำรบรรณ 

        2. ม.อ.วิชำกำรประจ ำปี 

        3. ประสำนงำนจดักำรทรัพย์สิน 

        4. ประสำนศนูยส์นเทศและกำรเรียนรู้ 

        5. พัสดุเอกชน/ไปรษณีย ์

        6. ขอใช้หอ้งประชมุ 

        7. พัสดุคงคลัง 

6. นำยบริชัย รักษำชุม 
นักวิชำกำร
ศึกษำ ปริญญำตรี 1. บัณฑิตศึกษำ 

        
2. ประสำนงำนพัฒนำนักศึกษำ (ทั่วไป/เตรียม
ควำมพร้อม 
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ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

        /รับปริญญำ) 

        3. ประชำสัมพันธ์หลักสูตร 

        
4. ประชุมสำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยวและ
นันทนำกำร 

        5. จัดโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์วิจัย 
 
1.7 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและสิง่สนบัสนนุกำรเรียนรู้ 

ชื่ออำคำร ลักษณะรูปทรง พ้ืนที่รวม (ตรม.) กำรใช้ประโยชน ์
อำคำรเรียน    
1) อำคำรศนูย์ปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์และเครื่องมือ
กลำง 

อำคำร ค.ส.ล.สงู 3 ชั้น
ทรงป้ันหยำ 

18,197 เพื่อเป็นอำคำรเรียนและ 
อำคำรปฏิบัติกำร 

2) อำคำรศนูย์บริกำรวิชำกำร
กลำงและอำคำรเรียนรวม 

ทรงโค้งตัวย ู 29,497  เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

อำคำร    
3) โรงอำหำร  เป็นอำคำรโครงสร้ำง

เหล็ก 2 ชั้น ทรงกลม ชั้น
ล่ำงเปิดโล่ง 

226.28 โรงอำหำร 

4) อำคำรเรียนและส ำนักงำนวิทยำ
เขตสุรำษฎร์ธำนี และหอประชุม
พร้อมครุภัณฑ์ 2 หลัง  

ขนำด 2 ชั้น รูปแบบ
ขยำยหน้ำจ่ัวทำงเข้ำ
หอประชุมแบบฝังฝ้ำเพ
ด้ำน 

5,508 ส ำนักงำน ห้องประชุม 
และหอประชุม 

5) โรงสูบน ้ำ 2 หลัง ทรงสี่เหลีย่มหน้ำจ่ัว 20 โรงสูบน ้ำ 
6) ถังน ้ำใต้ดินทรงสี่เหลี่ยม

ลูกบำศก ์
ทรงสี่เหลีย่มลูกบำศก ์ 300 ลบ.ม. ถังเก็บน ้ำ 

7) ถังเก็บน ้ำ ค.ส.ล.  วงกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง11.60  เพื่อกับเก็บน ้ำและใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต 

8) แทงค์เก็บน ้ำ ค.ส.ล.  ทรงสี่เหลีย่ม หลังคำจ่ัว 56.18 เพื่อกับเก็บน ้ำและใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต 

9) โรงสูบน ้ำ 1 หลัง อำคำรที่พัก
อำศัย 

วงกลม 5  เพื่อกับเก็บน ้ำและใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต 

    
10) อำคำรหอพักนักศึกษำ 
 

อำคำร 4 ชั้น จ ำนวน 4 
หลัง มีห้องพักรวม 400 
ยูนิต ไมม่ีลิฟท ์

12,795 หอพักนักศึกษำ (โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.) 
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ตำรำงที ่1.5 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ข้อมูลห้องปฏิบัติกำร ห้องบรรยำย สถำนที่เพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดกำร 
- ห้องปฏิบัติกำร 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60 ที่นั่ง จ ำนวน 3 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จ ำนวน 40 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จ ำนวน 60 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 

- ห้องบรรยำย 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 40 ที่นั่ง จ ำนวน 7 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 60 ที่นั่ง จ ำนวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 80 ที่นั่ง จ ำนวน 4 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 100 ที่นั่ง จ ำนวน 3 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 120 ที่นั่ง จ ำนวน 8 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 150 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 160 ที่นั่ง จ ำนวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 200 ที่นั่ง จ ำนวน 2 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 220 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 325 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 
- ห้องบรรยำย จ ำนวน 350 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง 

 
 
 

11) อำคำรชดุพักอำศัยอำจำรย์
และบคุลำกร 
- อำคำร 1 (โรงแรม) 
- อำคำร 2 (บริกำร-โรงแรม) 
- อำคำร 3 (อำคำรที่พัก
อำศัย) 
- อำคำร 4 (อำคำรที่พัก
อำศัย) 
 

 
 
อำคำรที่พัก 6 ชั้น (76 ยู
นิต) 
อำคำร 1 ชั้น 
อำคำร 5 ชั้น (20 ยนูิต) 
อำคำร 5 ชั้น (20 ยนูิต) 

 
 

15,744 
704 
676 
675 

 

12) หอพักนักศึกษำ 
- หอพักนักวิจัย 
- หอพักนักศึกษำชำย 
- หอพักนักศึกษำหญิง 

 
อำคำร 4  ชั้น (48 ยนูิต) 
อำคำร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ 
ละ 58 ยูนิต 
อำคำร 4 ชั้น 2 หลัง ๆ 
ละ 48 ยูนิต 

 
3,550 
3,550 
5,060 
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1.8 วสิยัทศัน์ของมหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ 
 
ตำรำงที ่1.6 วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิของมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์  
วสิยัทศัน ์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เปน็มหำวิทยำลัยชั้นน ำในระดับภูมภิำคเอเชีย ท ำหน้ำที่ผลิตบัณฑิต บริกำร
วิชำกำร และท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรม โดยมีกำรวิจัยเป็นฐำน 

พนัธกจิ 
พันธกิจ 1 (MU1) : พัฒนำมหำวิทยำลัยใหเ้ป็นสงัคมฐำนควำมรู้บนพ้ืนฐำนพหุวัฒนธรรมและ     หลัก

เศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้ในหลำกหลำยรูปแบบ 
พันธกิจ 2  (MU2) : สร้ำงควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในสำขำทีส่อดคลอ้งกับศักยภำพพ้ืนฐำนของภำคใต้ และ

เชื่อมโยงสู่เครือข่ำยสำกล 
พันธกิจ 3 (MU3) : ผสมผสำนและประยุกตค์วำมรู้บนพ้ืนฐำนประสบกำรณ์กำรปฏิบัติสู่กำรสอนเพ่ือสร้ำง

ปัญญำ คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนส์ำกลให้แก่บัณฑิต 
ทีม่ำ : http://www.psu.ac.th/th/vision 
 
1.9 จุดเดน่ วสิัยทัศน ์พนัธกิจ ของคณะศลิปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร  
 
ตำรำงที ่1.7 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 
จดุเดน่ 

จัดตั้งขึ้นตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 
พฤษภำคม 2551 ตำมแนวคดิกำรจัดกลุ่มศำสตร์ทีใ่กล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้ำงควำมเขม้แขง็และพัฒนำสูค่วำม
เป็นเลศิทำงวิชำกำร มีกำรด ำเนนิงำนภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรแบบรวมศูนยบ์ริกำรประสำนภำรกิจ ซึ่งมีคณบดที ำหน้ำที่ 
เป็นผู้บริหำรงำนทำงวิชำกำร โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกวิทยำเขต คณะศิลปะศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มีภำรกิจ
หลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนภำษำ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และกำรจัดกำร ทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท 
และปริญญำเอก รวมทั้งกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม  

วสิยัทศัน ์

คณะศลิปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำรเป็นคณะชั้นน ำกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรและธุรกิจ ในระดับภำคใต้  

พนัธกจิ 

ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มคีุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ภำษำ รัฐประศำสนศำสตร์ กำร
ท่องเทีย่วและนันทนำกำร รวมทั้งให้บริกำรวิชำกำรแก่ภำคใต้  
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1.10 ผลกำรเรียนรูท้ี่คำดหวงั (Expected Learning Outcomes) 
 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรฯ มีควำมสมดุลกันระหว่ำงควำมรู้ และทักษะทั่วไป 
(Generic) และเฉพำะทำง (Subject Specific) ดังตำรำงที่ 1.8 และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต กับกรอบมำตรฐำนของ สกอ. ดัง
ในตำรำงที่  1.9
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ตำรำงที ่1.8 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ แบ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะทำง 
 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
ผลกำรเรียนรู้เฉพำะทำง 
(Subject- specific ELOs 

ผลกำรเรียนรู้ทั่วไป (Generic 
specific ELOs) 

1. สำมำรถอธิบำยแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ได้    

2. สำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์สถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจได้ 

  

3. สำมำรถค ำนวณและอธิบำยผลข้อมูลทำงเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทำงคณิตศำสตร์  เศรษฐมิติและ
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ได้ 

  

4. สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยผ่ำนกระบวนท ำวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหำในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม 

  

5. มีควำมคิดริเร่ิมในกำรแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ศำสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต     

6. ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม ม ีจ ิตส  ำน ึก ควำมร ับผ ิดชอบต ่อหน ้ำท ี ่ต ่อตนเองและส ังคมตำมปณิธำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   

 

7. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรพูด กำรเขียนและกำรน ำเสนอ อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม   
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ตำรำงที ่1.9 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร และกรอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของ สกอ. 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ควำมรู้ ทักษะทำง
ปัญญำ 

ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำร-สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผลกำรเรียนรู้เฉพำะทำง (Subject-specific ELOs) 

1. สำมำรถอธิบำยแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ได้    
 

 
 

2. สำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์สถำนกำรณ์ทำงด้ำน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจได้  

  
  

3. สำมำรถค ำนวณและอธิบำยผลข้อมูลทำงเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เคร่ืองมือทำงคณิตศำสตร์ เศรษฐมิติ
และโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ได้  

    

4. สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยผ่ำนกระบวนท ำวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหำในแต่ละสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม 

    
 

ผลกำรเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

5. มีควำมคิดริเริ่มในกำรแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ศำสตร์ใหม่ได้ตลอด
ชีวิต   

 
 

  
 

6. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ต่อตนเองและสังคมตำมปณิธำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

 
  

  

7. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรพูด กำรเขียนและกำรน ำเสนอ อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม      
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
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สว่นที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
ตารางที ่2.1 ตารางสรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑก์ารประเมนิองค์ประกอบที ่1 

เกณฑข์อ้
ที ่

เกณฑก์ารประเมนิ 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ ( ) 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ( ) 

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

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 

ไมม่กีารสอนในระดบั
บณัฑติศกึษา 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
สรปุผลการด าเนนิงานองคป์ระกอบที ่1 ตามเกณฑข์อ้ 1-11 

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

 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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 ตารางที ่2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร / คณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร / คณุสมบตัิของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 
3) 

 

ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วชิาการ 

ชือ่ – สกลุ 
คณุวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษา   สาขาวชิา 
สาขาวชิาตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาทีเ่ปดิสอน 

ตรง สมัพนัธ ์
1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 
 

  

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

Economics 
 
 

  

3 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ์ 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

ปร.ด. 
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
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ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วชิาการ 

ชือ่ – สกลุ 
คณุวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษา   สาขาวชิา 
สาขาวชิาตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาทีเ่ปดิสอน 

ตรง ตรง 
4 1 6004 00101 03 6 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์ ทศดี 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural 
Economics 
 

  

5. 3 9098 00751 53 6 อาจารย์ นางณัฐยา  ยวงใย 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  

Ph.D. 
 

Economics 
 

  

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

Economics 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 

 
เกณฑข์อ้ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

  ครบ   ไม่ครบ 

 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ. 
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ 

  2. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ใน
การสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

  3. เป็นอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
กว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
.................................................................................... 
 
เกณฑข์อ้ 3 คณุสมบตัิของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร 

 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง รศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
...................................................................................... 
เกณฑข์อ้ 4 คณุสมบตัิของอาจารยผ์ูส้อน 
   เป็นไปตามเกณฑ์คือ 

  1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.
ในสาขาที ่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที ่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

  2. มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก 

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

ล าดบัที ่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ทาง
วชิาการ ชือ่ – สกลุ 

คณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา   สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

1 3 1499 00146 46 1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุทธิจิตต์  เชิงทอง 
 

Ph.D. 
 
 

Agricultural Economics 
 

  

2. 5 9399 90000 84 3 อาจารย์ นายภาสกร  ธรรมโชติ Ph.D. 
 
 

Economics 
 
 

  

3. 3 9301 00435 919 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวีระศักดิ์  คงฤทธิ ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

ปร.ด. 
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 
 

  

4. 1 6004 00101 03 6 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์ ทศด ี
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 

Ph.D. 
 
 

 

Agricultural Economics 
 
 

  

5. 3 9098 00751 53 6 อาจารย์ นางณัฐยา  ยวงใย 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  

Ph.D. 
ศ.ม. 
วท.บ. 

Economics 
เศรษฐศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

  

        
6 3 9299 00244 81 4 อาจารย์ นายอภิวัฒน์  อายสุขุ Ph.D. 

 
Economics 
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ทาง
วชิาการ ชือ่ – สกลุ 

คณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา   สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

7 3 9099 00320 83 9 อาจารย์ นายก่อพงศ์ เกตุแก้ว ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานชาต ิ

  

8 3 9206 00194 04 4 
 

 

อาจารย์ นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงิน 

บริหารธุรกิจ 
  

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

Agricultural Economics 
and Management 

  

10 1 8099 00013 28 1 อาจารย์ นางสาวณปภัช  
ทองวิจิตร 

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

  

11 1 8099  00127 25 
1 

อาจารย์ นางสาวนงค์รัตน์  
แสนสมพร 

บธ.ม. 
 

บริหารธุรกิจ 
 

  

12 1 9305 00100  17 
9 

อาจาย์ นางสาวนพวรรณ  เมืองแก้ว อ.ม. ภาษาไทย   

13 1 9599 00012 19 4 อาจารย์ นางสาวปิยาภรณ์  
ปิยะวาณิชเสถียร 

M.ED Leadership and 
Management 

  

14 3 8009 00423 68 1 อาจารย์ นางสาวบุญฑริกา ใจกระจ่าง Ph.D. Accounting and Finance 
 

  

15 1 8013 00005 29 8 อาจารย์ นางสาวศิริพร เพ็งจันทร ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์   
16 3 9098 00316 13 9 อาจารย์ นางสาวสิริภัทร์  

โชติช่วง 
Ph.D.  Marketing   

17 3 9303 00526 65 9 อาจารย์ นายสุรินทร์ ชุมแก้ว วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ทาง
วชิาการ ชือ่ – สกลุ 

คณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา   สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

18  อาจารย์ นางสาวจินตนีย์  จิน
ตรานันต์ 

 Ph.D. เศรษฐศาสตร์   

19  ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ส่งเสริม
การค้า
ระหว่าง 
ประเทศ  
จ.สุราษฎร์

ธานี 

นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ MBA Business 
Administration 

  

20 1 8499 00086 05 9 อาจารย์ นายณัฐวุฒิ ทองกูล MPA 
 

B.Bus (Accy) 

Professional Accounting 

Accountancy 
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เกณฑข์อ้ 11  การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
1) เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ...2548..... 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ....2554.... 

ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

สรปุผลการด าเนนิงานตามเกณฑข์อ้ 11 

 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 

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

เกณฑข์อ้ 12 การด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานเพือ่การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
 
ตารางที ่2.4 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เปน็ไปตาม
เกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื ่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของการประชุมในแค่ละคร้ัง 

 วาระการประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิแห ่งชาต ิ  หร ือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  มคอ. 2 

3 ม ี รายละ เอ ี ยดของรายว ิ ช า  และ
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บก า รณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

   

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
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ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไม่

เปน็ไปตาม
เกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................  
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บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA
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สว่นที ่3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 

 
ระดบัการประเมนิ 

 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 

คะแนน ความหมาย คณุภาพและระดบัความตอ้งการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มีเอกสาร 
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข 
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ 
หรือมีการด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ
แนวปฏิบัติชั้นน า 

ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้น
น า 
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ผลการประเมนิตนเอง  
 
 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การประเมนิ 

 

รายงานผล 
การประเมนิ 

 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 4 4 

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

3 4 4 

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

3 4 4 

Overall opinion 3 4 4 
 

Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 

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

2. The expected 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 expected learning outcomes. 

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

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 1  
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

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

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เริ่มต้นเปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกใน ปี 2548 โดยหลักสูตรที ่ใช้ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต่อมาได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กระทั่งในปัจจุบันได้ปรับปรุง
มาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
พ.ศ. 2559  

เนื่องจากในปี 2563 จะมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 
ปี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก าหนดไว้ 
ดังนั้นการด าเนินงานในปี 2562 จึงจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน โดย
ส่วนที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
และส่วนที่ 2 จะเป็นการด าเนินการในการพัฒนาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน โดยในทั้ง 2 ส่วนนั้น มีแนวทาง
ในการด าเนินแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในแง่ของผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น กล่าวคือ ในส่วนที่ 1 จะได้ร่างหลักสูตรปรับตามแนวทาง 
OBE ส าหรับในส่วนที่ 2 นั้น จะได้แนวทางในการพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน โดยทางหลักสูตร ได้มีการ
ด าเนินการดังนี้ คือ 
1) คณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ Outcome-Based Education (OBE) ในวันที่ 9-10 
มีนาคม 2562  ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื ่อร่วมกันในการก าหนด Program 
Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตร ตลอดจนการ
ก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงในล าดับต่อไป 

3) ด าเนินการตามแนวทาง OBE ดังนี้ 
2.1) รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร 

- http://www.eduservice.psu.ac.th/ 
- ตารางที่ A1.1 และ A1.2 
- มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- มคอ.2: แผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
รายวิชา  
- มคอ. 2:ภาคผนวก ซ 
- สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 
QA (Site Visit) 
- ตารางที่ A1.3 
- แผนภาพที่ A1.1 
- ตารางที่ A1.4 
- ตารางที่ A1.5 
- ตารางที่ A1.6 
- ตารางที่ A1.7 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ดังต่อไปนี้ คือ  

      (1) สถานการณ์สังคม และ เศรษฐกิจในปัจจุบัน  
      (2) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
      (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
      (4) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565)  
      (6) ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ ตลอดจนพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลป 
ศาสตร์และวิทยาการจัด (ดังแสดงในตาราง ที่ 
A1.1 และ A1.2) 

2.2) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการท า Stakeholders’ 
Needs Analysis และ ส ารวจความต้องการของ Stakeholder 
Need ซึ่งได้ข้อมูลดังแสดงในตาราง (ดังแสดงในตารางที่ A1.3) 

2.3) น าข้อมูล ความต้องการของ Stakeholder Need มา
ก าหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduates 
Attributes) ใน 3 ด้าน คือ Knowledge(K) Attitude(A) และ 
Skills(S) (ดังแสดงในแผนภาพที่ A1.1) 

2.4) ทบทวน Expected Learning Outcomes (ELOs) 
เดิม และ จัดท าร่าง Program Learning Outcomes (PLOs) 
ใหม่ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง ทั้งนี้ได้น า Bloom’s taxonomy มา
เป็นแนวจากในการจัดท าร่าง Program Learning Outcomes 
(PLOs) โดยคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์  
4)  น าร่าง PLOs ของหลักสูตร ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที ่ส าคัญเพื ่อพิจารณาร่าง PLOs และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  

5) ปรับปรุงร่าง PLOs ของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6) น าเสนอร่าง PLOs และร่างหลักสูตรปรับปรุง ต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
7) ปรับปรุงร่าง PLOs ของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของ
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
          จากกระบวนการที่กล่าวข้างต้น ร่าง PLOs ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุง ที ่ถูกก าหนดขึ ้นมาเป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

ผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
PLOs 1:วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาทาง

ธ ุรก ิจและเศรษฐก ิจ โดยใช ้องค์ความร ู ้ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
1.1 คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ในเรื่องธุรกิจและ
เศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันเหตุและ
ผล 
1.2 เลือกใช้ กรอบแนวคิด เทคนิค วิธีการ ทาง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็น        
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

1.3 อธ ิบายผลกระทบของปัจจ ัยและนโยบาย
ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคที ่ม ีต ่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

1.4 บูรณาการมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อก าหนดแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

1.5 น าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมตามกรอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

PLOs 2:ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที ่เป็นปัจจุบัน มา
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
2.1 ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ค  า น ว ณ ท า ง ด ้ า น

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

2.2 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ 
2.3 เล ือกใช ้เทคโนโลย ีในการส ืบค ้นได้อย่าง

เหมาะสม  
PLOs 3: ประยุกตใ์ชว้ทิยาการขอ้มลูเพือ่ตดัสนิใจทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจ  
3.1 เลือกวิธีการทางวิทยาการข้อมูลที่เหมาะสม
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
เพื ่อใช ้วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

3.2 ประยุกต์ใช้สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์
ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

PLOs 4:ส ื ่อสารผลการว ิ เคราะห ์ทางด ้านธ ุรก ิจและ
เศรษฐกิจ 

4.1 แสดงออกถึงบุคลิกภาพภายนอกที ่ม ั ่นใจ 
ทันสมัยและสมาร์ท  

4.2 เลือกใช้สื่อดิจิทัลเพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์
ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ 

PLOs 5:รับผิดชอบต่อตนเองและท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามเป้าหมาย 

5.1 ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในฐานะสมาชิกของทีมที่ด ี

5.2 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลายของสมาชิกในทีมได้   

PLOs 6:ปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ กฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม    
6.1 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
6.2 ถือประโยชน์ของเพื ่อนมนุษย์เป็นกิจที ่หนึ ่ง 

เพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

PLOs 7:แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

ทั้งนี้ PLOs ของหลักสูตรที ่ถูกก าหนดขึ้นนั้น มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังแสดงในตารางที่ 
A1.4 และ A1.5 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน ดังแสดง
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ในตารางที่ A1.6 และ A1.7 

ส าหรับในส่วนของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปัจจุบันนั้น ทางหลักสูตรก็ได้น าข้อมูลจากที่ได้มาจาก
ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร ตามแนว OBE และข้อมูลสะท้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนภาวะการมีท าของบัณฑิต มาใช้ใน
การปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันในทุกมิติ 

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

ในส่วนของหลักสูตรปัจจุบันนั้น เนื่องจาก ELOs ของ
หลักสูตรมีความครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-
specific ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดย
เป็น Subject-specific ELOs 4 ข้อ และ Generic ELOs 3 ข้อ 
ดังแสดงในตารางA1.8 และ ELOs ทั้งหมดของหลักสูตร ไม่ว่าจะ
เป็น Subject-specific ELOs หรือ Generic ELOs จะถูกกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ซึ่งประกอบไป
ด้วยวิชาทั้งหมด 42 รายวิชา  มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 126 หน่วย
กิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาได้แก่ (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) 
หมวดวิชาเฉพาะ และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  

นอกจากนั้น ELOs ของหลักสูตรปัจจุบัน ก็มีความสมดุล
กันระหว่างความรู้ทั่วไป (generic) และทักษะเฉพาะทาง (subject 
specific) ในแง่ของการสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษา
ในด้านของ ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ(Attitude) และ ทักษะ 
(Skill)  ดังแสดงในตารางที่ A1.9  และหากพิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างรายวิชาในหมวดต่างๆ กับ ELOs ของหลักสูตร 
ทั ้ง 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ A1.10 ก็จะพบว่ารายวิชา
ต่างๆในหลักสูตรครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตที่มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังทั ้งทั้งผลการ
เรียนรู้เฉพาะทาง และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

- ตารางที่ A1.8 
- ตารางที่ A1.9 
- แผนภาพที่ A1.2 
- มคอ. 2: โครงสร้างหลักสูตร 
- ตารางที่ A1.10 
- ตารางที่ A1.11 
- ตารางที่ A1.12 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงนั้น หลังจากได้มีการจัดท าร่าง 

PLOs ของหลักสูตรปรับปรุงแล้ว ก็ได้มีการด าเนินการจ าแนก 
PLOs ของหลักสูตร ออกเป็น ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-
specific PLOs) และ ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) ซึ่ง
ทางหลักสูตรได้มีการแจ้ง หรือประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสูตร ฯ ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ โดยทั้งนี ้ได้มีการติดตามสอบถามความ
เหมาะสมของ PLOs และการจ าแนกประเภทของ PLOs ผ่าน
แบบสอบถาม online  ซ่ึงในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่จะสอบถามไปยังกลุ่มต่าง ๆ และ
หากได้รับผลการประเมินดังกล่าว หลักสูตร ฯ จะน ามาปรับปรุง
แก้ไขโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ ตามที่ปรากฏใน
แผนภาพที่ A1.2 ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมขอการจ าแนก
ประเภทของ PLOs ก็พบว่า PLOs ของหลักสูตรมีความครอบคลุม
ทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific PLOs) และผลการ
เรียนรู้ทั่วไป (Generic PLOs) โดยเป็น Subject-specific PLOs 
4 ข้อ และ Generic ELOs 3 ข้อ ดังแสดงในตารางที ่ A1.11 
นอกจากนี ้ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังทั ้ง 7 ข้อมีความสมดุลกัน
ระหว่างความรู ้ทั ่วไป (generic) และทักษะเฉพาะทาง (subject 
specific) ในแง่ของการสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษา
ในด้านของ ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ(Attitude) และ ทักษะ 
(Skill)  ดังแสดงในตารางที่ A1.12  

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
จากทีก่ล่าวข้างต้น ในการก าหนด ELOs/PLOs ของหลักสูตร

นั้น ได้มีการส ารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความ
ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์
ในหลักสูตร ผู ้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู ้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและ
เอกชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการก าหนด ELOs/PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและทบทวน ELOs 
ในหลักสูตรปัจจุบัน โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ

-มคอ.2: ปรัชญา ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ 
-มคอ.2: ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- ตารางที่ A1.13 
- ตารางที่ A1.14 
- ตารางที่ A1.15 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2562 นั้นเป็นการท าต่อเนื่องจากใน ปี 
2561 นั้น ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) จ าแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน  

(2) ก าหนดช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดัง
แสดงในตาราที่ A1.13  

(3) น าข ้อมูลท ี ่รวบรวมมา มาว ิเคราะห์ ส ังเคราะห์ 
ประกอบกับปัจจ ัยอื ่นๆ เพื ่อก าหนดหรือทบทวน 
ELOs/PLOs ของหลักสูตร เพื่อให้เป็น ELOs/PLOs 
ที่สะท้อน ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความต้องการที่
แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ 
A1.14 / A1.15 

ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจต่อ 
ELOs/PLOs ของหลักสูตรอย่างถูกต้องตรงกันหรือไม่ ทาง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจ
ของผู้ประกอบการที่มีต่อ ELOs/PLOs ของหลักสูตรจากการ
สัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
สหกิจศึกษา/ฝึกงานของหลักสูตร ซึ่งผลการส ารวจข้อมูลพบว่า
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดี 
ส าหรับในส่วนของศิษย์เก่านั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจก็
ได้มีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในหลากหลายอาชีพถึงความเข้าใจต่อ 
ELOs/PLOs ของหลักสูตร ซึ่งก็พบว่ากลุ่มศิษย์เก่ามีความเข้าใจ
ใน ELOs/PLOs ของหลักสูตรเป็นอย่างดีเช่น ส าหรับในส่วนของ
ศิษย์ปัจจุบันนั้น จากการรวบรวมแบบสอบถามนั้น พบว่ามีระดับ
ความเข้าใจต่อ ELOs/PLOs ของหลักสูตรในระดับมาก (ตารางที่ 
A1.16/A1.17) 
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ตารางที ่A1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปรชัญาการจดัการศกึษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กอ่ตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมเีจตนารมณ์ตั้งแตแ่รกเร่ิมที่จะให้เป็น
มหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเนน้ที่การพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นก าลังหลักของสงัคม และยดึตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติทีมุ่่งเนน้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง        พิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พรอ้มที่จะอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสขุ และปรับตัวได้ดีตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใชก้ระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของ
การเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ตอ้งลง
มือปฏิบัตทิั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลีย่นแปลง การ
เรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนนิไปตลอดชีวิต 

              การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างตน้น าสู่การจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ 
มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คอื การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active 
learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็น
ฐาน  (Project-based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

วสิยัทศัน ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปน็มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ทีม่ีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไก
หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสูม่หาวิทยาลยัชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

พนัธกจิ 

 พนัธกจิ 1 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมกีารวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

 พนัธกจิ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซือ่สัตย์ มีวินยั ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 
21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพืน้ฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

 พนัธกจิ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดย
ให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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ตารางที ่A1.2 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

จดุเดน่ 

จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2551 ตามแนวคดิการจัดกลุ่มศาสตร์ทีใ่กล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเขม้แขง็และพัฒนาสู่
ความเป็นเลศิทางวิชาการ มีการด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดี
ท าหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งในระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

วสิยัทศัน ์

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ในระดับ
ภาคใต ้ 

พนัธกจิ 

ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มคีุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การ
ท่องเทีย่วและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้  

 
ตาราง A1.3 แสดงการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อทบทวน ELOs ของหลักสูตรปัจจุบัน และจัดท า PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง ปี 2563 
 

กลุม่ Stakeholders  ผลการส ารวจความตอ้งการ  
นกัวชิาการ/ผูท้รงคณุวฒุ ิ Knowledge  

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

Attitude  
1. Open Minded  

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

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

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

ผูใ้ชบ้ณัฑติ  Knowledge  
1. บัญช ี 
2. การบริหารคน  
3. ความรู้เร่ืองการลงทนุ  
4. โลจิสติก  
5. Letter of Credit   
6. การจัดการสินค้าคงคลัง  
7. ระบบการน าเข้าส่งออก  
8. ความรู้เพ่ือสอบใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย ์  
     (กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน)  

Attitude  
9. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
10. ความอดทน  
11. ความมีน ้าใจ เอือ้เฟื้อเผือ่แผ ่ 
12. การคิดบวก  
13. ความอดทนในการท างาน  
14. ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง   
15. กระตือรือร้น  

Skill  
16. สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงาน ไดเ้พียงพอตรงตาม
ต าแหน่งงาน  
17. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
18. ทักษะในการน าเครือ่งมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยดีิจิทัลที่มอียู่ใน
ปัจจุบัน (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสือ่
ออนไลน)์  
19. ความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  
20.  ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  
21. การท างานเป็นทีม  
22. การเจรจาต่อรอง  

ศษิยเ์กา่  Knowledge  
1. ความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์  
2. ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
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กลุม่ Stakeholders  ผลการส ารวจความตอ้งการ  
3. ความรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและสามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวิตได ้ 

Attitude  
4. ความซือ่สตัย์ ขยัน อดทน  
5. ความสุภาพ ออ่นน้อมถ่อมตน รู้จักการละเทศะ  
6. มีทัศนคตทิี่ดตี่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
7. มีวินัยและความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ มีความมุ่งนัน่ในการท างาน  
8. ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน  

Skill   
9. สามารถน ากระบวนการและเทคนิคการวิจัย ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอ่ยอด
องคค์วามรู้ในงานได ้ 
10. สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลักการ/ทฤษฎีพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงาน ไดเ้พียงพอตรงตาม
ต าแหน่งงาน  
11. เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไดอ้ย่างตอ่เนื่อง   
12. มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์ และประยุกตค์วามรู้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม  
13. มีทักษะการปฏิบัติงาน / การใช้เครื่องมอื ต่าง ๆ ไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว  
14. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  
15. สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
16. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สือ่ความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขยีน   
17. สามารถน าเทคนคิทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์   
18. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลอืกขอ้มลูจากแหล่งความรูต้่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   

ศษิยป์จัจบุนั  ความพงึพอใจดา้นผูส้อน  
1. ผู้สอนเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถและมคีวามเชี่ยวชาญในรายวชิาที่สอน  
2. ผู้สอนเป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเปน็แบบอย่างทีด่ี  
3. ผู้สอนเป็นผู้มคีวามสามารถในการสอน ถ่ายทอดความรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม  

ความพงึพอใจดา้นหลกัสตูรและเนือ้หารายวชิา  
4. รายวิชาในหลักสูตรสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์  
5. จ านวนหน่วยกิตวิชาเลอืกมคีวามเหมาะสม  
6. วัตถุระสงคข์องหลักสตูรในสาขาวิชาที่ท่านศึกษาอยู่มคีวามเหมาะสม  

ความพงึพอใจดา้นวธิกีารสอนและกระบวนการเรยีนการสอน  
7. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
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กลุม่ Stakeholders  ผลการส ารวจความตอ้งการ  
8. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลอ่หลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี  
9. มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา  

ความพงึพอใจดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน  
10. การวัดและการประเมินผลการเรียนมคีวามชดัเจนและยตุิธรรม  
11. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอ้างอิงการพัฒนาของผู้เรียน  
12. มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนใหผู้้เรียน
ทราบ  
13. ใช้เทคนคิหรือวิธีการวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย  
14. มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของค าตอบเพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้  

ระดบัการพฒันาตนเอง  
13. ความคดิริเร่ิม/สร้างสรรค ์ 
14. ความสามารถในการท าวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาในแตล่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างเหมาะสม  
15. ภาวะความเป็นผูน้ า มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตนเองและสังคม  
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แผนภาพ A1.1 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduates Attributes) ใน 3 ด้าน คือ Knowledge(K) Attitude(A) และ Skills(S) 
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ตารางที ่A1.4 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปัจจุบัน) และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes) 
มหาวทิยาลัย คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ 

ปรชัญาการศกึษา วสิัยทศัน ์ พนัธกจิ วสิัยทศัน ์ พนัธกจิ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้       

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

     

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื ่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

     

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

     

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่
ได้ตลอดชีวิต   

     

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

     

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      
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ตารางที ่A1.5 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563) และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีของหลกัสตูร PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

Vision : มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็น
เลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้
และประเทศ 

                 

Mission 

Mission 1:  เป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสูส่ังคมและเครือข่ายสากล 

                

 

Mission 2: สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสตัย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บน
พ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

                 

อตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั (PSU Identity): I-Wise:  

Integrity 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยีของหลกัสตูร PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

Wisdom                  

Social Engagement                  

Stakeholder Need 1:ผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่านประกอบ
ไปด้วย 

                 

 1.1 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

 1.2 ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา 

 1.3 ผศ. ปกป้อง จันวิทย ์

หมายเหตุ ความคดิเห็นของทัง้ 3 ท่านเป็นไปในทศิทาง
ที่สอดคลอ้งกัน จึงสรุปในภาพรวม 

Stakeholder Need 2 : สถานประกอบการจ านวน 
20 แห่ง (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยเก็บขอ้มลูระหว่าง
เดือน พฤษภาคม ถึง เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2561-
2562 

                 

Stakeholder 3: กลุ่มคณาจารย์                     
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ผูม้สีว่นไดเ้สยีของหลกัสตูร PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

Stakeholder 4: กลุ่มศิษย์เก่า                  

Stakeholder 5: กลุ่มศิษย์ปัจจบุัน                  
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ตารางที ่A1.6 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปัจจุบัน)  และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ. 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes) 

คณุธรรม
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ-สื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    
 

 
 

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้  

  
  

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื ่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้  

    

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื ่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    
 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้
ตลอดชีวิต   

 
 

  
 

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 
  

  

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      
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ตารางที ่A1.7 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุงปี 2563)  และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ. 

ผลการเรยีนรูท้ัง้ 5 ดา้น ของ สกอ. PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

คณุธรรมจรยิธรรม                  

ความรู ้                  

ทกัษะทางปัญญา                  

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ                  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ-สือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางที ่A1.8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปัจจุบัน)  จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
ผลการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง 

(Subject- specific ELOs 
ผลการเรยีนรูท้ัว่ไป 
(Generic specific 

ELOs) 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้    

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

  

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

  

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

  

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่ได้ตลอดชีวิต   

  

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตาม
ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

  



  

51 
 

ตารางที ่A1.9 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปัจจุบัน)   จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELOs) Generic Subject 

Specific 
ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้ K  
ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

 S 

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์  เศรษฐมิติ
และโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

 S 

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

 S 

ELOs5: มีความคิดริเร่ิมในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต   K  
ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

A  

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม A  
หมายเหตุ : K = Knowledge, A = Attitudes and S = Skills 
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แผนภาพที่ A1.2 ความสัมพันธ์ของการจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงาน 

ELOs ของหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ 

ก าหนดความสอดคล้อง ELOs กบัทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะทางหลกัสตูร ฯ  

สือ่สารถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ข้อมลูป้อนกลบั 

ทบทวน / ปรับปรุง 
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ตารางที่ A1.10 ความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (หลักสูตรปัจจุบัน)   
 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุม่วชิา
ภาษา 

กลุม่วชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์

กลุม่
วชิา
แกน 

กลุม่
วชิาชีพ 

ฝกึงาน/สห
กจิศกึษา 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้        

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ
ได้ 

      

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

      

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาใน
แต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

      

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต   
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ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุม่วชิา
ภาษา 

กลุม่วชิามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์

กลุม่
วชิา
แกน 

กลุม่
วชิาชีพ 

ฝกึงาน/สห
กจิศกึษา 

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
ตามปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

      

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

      

 

ตารางที ่A1.11 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุงปี 2563)  จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ประเภทของผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงั PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific 
ELOs) 

                 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)                  
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ตารางที่ A1.12 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุงปี 2563)   จ าแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของ
นักศึกษา 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLOs 1: วเิคราะหป์ญัหา สาเหต ุและการแกไ้ขปญัหาทางธรุกจิและเศรษฐกจิ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ (ผลการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)) 
Sub PLOs 1.1: คิดวิเคราะห์          
คิดเชิงวิพากย์ในเรื่องธุรกิจและ
เศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความรูเ้ท่า
ทันเหตุและผล 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ  

K3:  มีความรู้ทางด้านการเงิน 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่

S1: มีทักษะในการคดิวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ 

S2: มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ได้ตลอดชีวิต 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 1.2: เลือกใช้ กรอบ
แนวคิด เทคนิค วิธีการ ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพ่ือการวิเคราะห์
ประเด็นทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ  

K3:  มีความรู้ทางด้านการเงิน 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K6: มีความรู้เร่ือง แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
คณิตเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

K7: มคีวามรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
สถิตและการพยากรณ์ เพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่

S3: มีทักษะในการเลือกใช้ กรอบแนวคดิ 
เทคนคิ วิธีการ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพ่ือ
การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
ได ้
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(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

เศรษฐกิจ 

 

แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 1.3: อธิบายผลกระทบ
ของปัจจัยและนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ  

K3:  มีความรู้ทางด้านการเงิน 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่

S3: มีทักษะในการเลือกใช้ กรอบแนวคดิ 
เทคนคิ วิธีการ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพ่ือ
การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
ได ้

S6: มีทักษะในการสือ่สารครอบคลมุในทุกมิติ
  

S7: มีทักษะในการเลือกใชส้ือ่ดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจได ้
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(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 1.4: บูรณาการมุมมอง
ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือก าหนดแผนและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

K5: มคีวามรู้เก่ียวกับการจัดท าแผนธุรกิจ 

K6: มีความรู้เร่ือง แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
คณิตเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

K7: มคีวามรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
สถิตและการพยากรณ์เพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

K8: มคีวามรู้เร่ืองโปรแกรมการค านวณเพื่อการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัย และความมุ่งมัน่เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 1.5: น าเสนอวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมตามกรอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ  

K3:  มีความรู้ทางด้านการเงิน 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K5: มคีวามรู้เก่ียวกับการจัดท าแผนธุรกิจ 

K6: มีความรู้เร่ือง แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
คณิตเศรษฐศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

K7: มคีวามรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัย และความมุ่งมัน่เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่

S6: มีทักษะในการสือ่สารครอบคลมุในทุกมิติ
  

S7: มีทักษะในการเลือกใชส้ือ่ดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจได ้

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 

 



  

60 
 

ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

สถิตเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

K8: มคีวามรู้เร่ืองโปรแกรมการค านวณเพื่อการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

PLOs 2: ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ปน็ปจัจบุนั มาวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจทางธรุกจิและเศรษฐกจิ (ผลการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)) 

Sub PLOs 2.1: ใช้โปรแกรมการ
ค านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
พยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน  

K3:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K7: มคีวามรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
สถิตเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

K8: มคีวามรู้เร่ืองโปรแกรมการค านวณเพื่อการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัย และความมุ่งมัน่เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า

S4: มีทักษะในการเลือกใช้ โปรแกรมการ
ค านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
พยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 2.2: ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ในการด าเนินธุรกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน  

K3:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K5: มคีวามรู้เก่ียวกับการจัดท าแผนธุรกิจ 

K9: มคีวามรู้เร่ืองแพลตฟอร์มดจิิทัลเพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัย และความมุ่งมัน่เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า

S5: มีทักษะในการใช้แพลตฟอรม์ดิจิทลัใน
การด าเนินธุรกิจ 

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 2.3: สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

PLOs 3: ประยกุตใ์ชว้ทิยาการขอ้มลูเพือ่ตดัสนิใจทางธรุกจิและเศรษฐกจิ (ผลการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)) 
Sub PLOs3.1: เลือกวิธีการทาง
วิทยาการข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อใช้
วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน  

K3:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K10: มีความรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
วิทยาการข้อมลูเพื่อการวิเคราะหแ์ละการพยากรณ์ทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

S8: มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทาง
วิทยาการข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อใช้วิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

S9: มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทาง
วิทยาการข้อมลูที่เหมาะสมในการน าเสนอ
ข้อมูล 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 3.2: ประยุกต์ใช้
สารสนเทศจากผลการวิเคราะหท์าง
วิทยาการข้อมลูเพื่อตดัสินใจทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K1:  มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์  

K2:  มีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน  

K3:  มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

K4:  มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับ Local และ 
Global ตลอดจนความรู้เก่ียวกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

K10: มีความรู้เร่ือง แนวคดิ ทฤษฎี และเครื่องมอืทาง
วิทยาการข้อมลูเพื่อการวิเคราะหแ์ละการพยากรณ์ทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรบัชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

S7: มีทักษะในการเลือกใชส้ือ่ดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจได ้

S8: มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทาง
วิทยาการข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อใช้วิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

S9: มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทาง
วิทยาการข้อมลูที่เหมาะสมในการน าเสนอ
ข้อมูล 

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

PLOs 4: สามารถสือ่สารผลการวเิคราะหท์างดา้นธรุกจิและเศรษฐกจิ (ผลการเรยีนรูเ้ฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)) 

Sub PLOs 4.1: แสดงออกถึง
บุคลิกภาพภายนอกทีม่ั่นใจ ทันสมัย
และสมาร์ท 

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน

S1: มีทักษะในการคดิวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ 

S2: มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดชีวิต 

S6: มีทักษะในการสือ่สารครอบคลมุในทุกมิต ิ

S7: มีทักษะในการเลือกใชส้ือ่ดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจได ้

S10: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 

Sub PLOs 4.2: เลือกใชส้ื่อดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน

S7: มีทักษะในการเลือกใชส้ือ่ดิจทิัลเพื่อ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจได ้
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

 

PLOs 5: มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองและท างานเปน็ทมีรว่มกบัผูอ้ืน่ไดต้ามเปา้หมาย (ผลการเรยีนรูท้ัว่ไป (Generic ELOs)) 

Sub PLOs 5.1: ร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกของทมีที่ด ี

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน

S1: มีทักษะในการคดิวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ 

S2: มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดชีวิต 

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

Sub PLOs 5.2: เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลาย
ของสมาชิกในทีมได้   

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัยและความมุ่งมัน่ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า

S11: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 

PLOs 6: ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย มคีณุธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเปน็ธรรม (ผลการเรยีนรูท้ัว่ไป (Generic ELOs)) 

Sub PLOs 6.1: ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A5: ปรับตัวได้เมือ่ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนอืความคาดหมาย  

A6: อดทนเมือ่ตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ซับซ้อน
และยากที่จะจัดการ  

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

A8: กล้าเผชิญหน้าและสามารถยอมรับกับความ
ผิดพลาด และความล้มเหลวได้ 
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ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

Sub PLOs 6.2: ถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A3: มีความรับชอบและเสียสละ เพื่อส่วนรวม 

A7: ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเหน็คุณค่า
ของผูอ้ื่น สามารถเปิดใจยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่าง 

 

PLOs 7: แสวงหาความรูต้ลอดชวีติเพือ่การพฒันาตนเองใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง (ผลการเรยีนรูท้ัว่ไป (Generic ELOs))   

  A1: มีคุณธรรม จริยธรรม 

A2: มีวินัย และความมุ่งมัน่เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

A4: กระตือรือร้น และ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง 

A5: ยินดีปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกบัสถานการณ์ที่
อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 

A6: มีความอดทนเมื่อตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์
ซับซอ้นและยากที่จะจัดการ  

S2: มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดชีวิต 

S9: สามารถประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้ต่างๆใน
เชิงบูรณาการได้ 

S10: มีทักษะในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
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ตารางที่ A1.13 ช่องทางการรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ชอ่งทางการรบัขอ้คดิเหน็ 

คณาจารย์ในหลักสูตร - การประชุมสาขา 
- การสัมมนาสาขา 

นักศึกษา - กิจกรรมกินห่อลาครู 
- ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2559 

ศิษย์เก่า - แบบส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิตจากองค์กรต่างๆ  - การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
- ผลการส ารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่น านักศึกษาไปทัศนศึกษา/ดู
งาน 
- ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒทิี่เป็นกรรมการหลักสูตร  
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลนศ์ิษย์เก่า 
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ตารางที ่A1.14 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักสูตรปัจจุบัน) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
คณาจารย์ใน
หลักสูตร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิตจาก
องค์กรต่างๆ 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs) 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้      

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

    

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้เครื ่องมือทาง
คณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้ 

    

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื ่อใช้แก้ปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

    

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) 

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้
ตลอดชีวิต   

    

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

    

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
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ตารางที ่A1.15 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หลักสูตรปรับปรุงปี 2563) 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs 6 PLOs 7 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

คณาจารย์ในหลักสูตร                  

นักศึกษา                  

ศิษย์เก่า                  

ผู้ใช้บัณฑิตจากองค์กรต่างๆ                  
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ตารางที ่A1.16 สรุปผลการส ารวจความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ ELOs ของหลักสูตร (หลักสูตรปัจจุบัน) 

ELOs 
ระดับความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะอื่น ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 
มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

ELOs1: สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้  
        

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเร่ือง 
บัญชี และ การจัดการความมั่งคั่ง 

ELOs2: สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์
และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการ
บริหารจัดการธุรกิจได้ 

        

  

ELOs3: สามารถค านวณและอธิบายผลข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยใช้
เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ เศรษฐมิติและโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ได้ 

        

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะ
ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ELOs4: สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนท าวิจัย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม 

        

  

ELOs5: มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ตลอดชีวิต           

  

ELOs6: มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง
และสังคมตามปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          

  

ELOs7: มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียนและการน าเสนอ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม         

 ทักษะในเรื่องการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เป็นที่ต้องการอย่าง
มากในตลาดแรงงาน 
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ตารางที ่A1.17 สรุปผลการส ารวจความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ PLOs ของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563) 
 

PLOs 
ระดับความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะอื่น ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 
มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 

PLOs1: วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
โดยใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

1.1 คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ในเร่ืองธุรกิจและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของ
ความรู้เท่าทันเหตุและผล 
1.2 เลือกใช้ กรอบแนวคิด เทคนิค วิธีการ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อ
การวิเคราะห์ประเด็น        ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
1.3 อธิบายผลกระทบของปัจจัยและนโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
1.4 บูรณาการมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานเพื่อก าหนด
แผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
1.5 น าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสมตามกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสามารถอธิบายแนวคิด
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้  

        

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเร่ือง 
บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การ
จัดการความมั่งคั่ง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

ELOs2: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน มาวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

2.1 ใช้โปรแกรมการค านวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ 
2.2 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ 
2.3 เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม 

        

 ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ และทักษะ
ในเรื่อง Digital Technology และ 
Data Sciences  
ควรเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะ
ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ELOs3: ประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ  
3.1 เลือกวิธีการทางวิทยาการข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
3.2 ประยุกต์ใช้สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

        

 

ELOs4: สื่อสารผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ 
4.1 แสดงออกถึงบุคลิกภาพภายนอกที่มั่นใจ ทันสมัยและสมาร์ท  
4.2 เลือกใช้สื่อดิจิทัลเพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

        

 ทักษะในเรื่องการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพ เป็นที่ต้องการอย่าง
มากในตลาดแรงงาน 

ELOs5: รับผิดชอบต่อตนเองและท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามเป้าหมาย 
5.1 ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกของ
ทีมที่ดี 
5.2 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิกใน
ทีมได้   

        

  

ELOs6: ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม    

6.1 ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
6.2 ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

        

  

PLOs7: แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง         
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ผลการประเมนิตนเอง  
 

 
 

เกณฑ ์

ผลการ 
การประเมนิ 

 

ผลการ 
การประเมนิ 

 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall opinion 4 4 4 

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

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

2. Expected 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 expectedme and its study elements. 

AUN 2 
Expected Specification 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

2.1 The information in the programme expected specification is comprehensive and up-to-date 
จากที่กล่าวข้างต้น การเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี 2548 เป็นการเปิดรับนักศึกษาโดยใช้หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จนกระทั ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั ้งในปี 2554 ซึ ่งเป็นการปรับจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) โดยมแีนวคิดหลักในการปรับปรุง คือ ต้องการให้เป็น
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดงานในประเทศใน ตลอดจนข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นกรรมการร่างหลักสูตรจึงเห็นว่าไม่ควรใช้เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
เปิดสอนกันมากในประเทศไทย ท าให้มีบัณฑิตล้นตลาด และพิจารณาว่า หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ยังไม่มี
เปิดในภาคใต้ในขณะนั้น จึงได้ปรับเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เรียน 
(นักศึกษาเข้าเต็ม 120คน ทุกปี) และตลาดงานต้องการสูง (มีอัตราการได้งานท ามากกว่า 80% ภายใน 6 เดือน)  

ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทางธุรกิจภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงปี 2554 ที่เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2555 นั้น ยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา คือ นักศึกษาที่
รับเข้าใน ปี 2558 และ 2559 ดังนั้นในปัจจุบันนี้หลักสูตรที่ใช้อยู่ คือ หลักสูตรปรับปรุงปี 2554 และ 2559 โดยทั้ง 2 หลักสูตรที่ใช้ใน
ปัจจุบัน มีรายละเอียดของหลักสูตรแสดงอยู่ในเล่ม มคอ.2 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 ตามล าดับ ส่วนความแตกต่างระหว่างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 นั้นแสดงอยู่ในภาคผนวก ค ของเล่ม มคอ.2 พ.ศ.2559 ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏใน มคอ.2 นั้น ก็มี
รายละเอียดครบถ้วน ทั้งในเรื่องของ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพ
หลักสูตร และ การประเมิน/ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาที่

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 
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ก าหนดโดย สกอ. เช่น ปี 2549  ปี 2554  และ ปี 2559  

โดยในปี 2563 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งตามแนวทาง OBE โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามที่แสดงในรายงานของ Criteria 1.1 ซึ่งตามขั้นตอนดังกล่าวนั้น 
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ ตลอดจนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลป ศาสตร์และวิทยาการจัด และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อทบทวน ELOs ของหลักสูตรปัจจุบัน และจัดท า PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

ส าหรับการก ากับและติดตามให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีระบบและกลไก
ในการด าเนินการ ดังแสดงในแผนภาพที่ A2.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก่อนมีการปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลังจากนั้นจึงได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ ตัวแทนจากผู้ใช้บัณฑิต มาเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อรายวิชา ตลอดจนพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตร ว่ารายวิชาและหลักสูตรมี
ความครอบคลุมและทันสมัย เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร 

นอกจากนี้ มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า หลักสูตร  แผนการเรียน และแผนการสอนในรายวิชา  ต้องมีการ
ออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงทุกภาคการศึกษา  ผ่านการแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
สาขาวิชาหรือแผนของเป้าหมายการด าเนินงาน ตามที่ปรากฏในตารางที่ A2.1   และที่ส าคัญการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
นั้น ต้องค านึงถึง ELOs ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ. 2) โดยรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 
 

- มคอ.3 
 

- แผนพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

 

- แผนภาพที่ A2.1 
 

- ตารางที่ A2.1    
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แสดงอยู่ใน มคอ. 3 ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอย่างครบถ้วน เช่น หมวดข้อมูลทั่วไป หมวดวัตถุประสงค์ของรายวิชา หมวด
การพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับรายวิชา โดยแสดงข้อมูล วิธีการสอน และวิธีการประเมินในแต่ละผลการเรียนรู้
ที่รายวิชาก าหนด หมวดแผนการสอนและการประเมินผล หมวดทรัพยากรประกอบการเรียน และหมวดการประเมินและการปรับปรุง
การด าเนินงานของรายวิชา และจะต้องมีการเสนอเพื่อให้หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมทั้งในแง่ของความครบถ้วน และ ความ
ทันสมัย และอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา ผ่านระบบ http://tqf-surat.psu.ac.th และมีการน า มคอ. 5 มาใช้ในการปรับปรุง 
มคอ.3 ในปีถัดไป เช่น วิชา macroeconomics และ วิชา microeconomics II เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ A2.2 อีกทั้งเพื่อควบคุม
มาตรฐานเนื้อหาในแต่ละรายวิชาตลอดจนข้อสอบ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ เพื่อ เป็นทวนสอบในทุกรายวิชา 
และทุกภาคการศึกษา และเมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการน าผลการประเมินมา ปรับปรุงการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ   

นอกจากนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน เป็นหน้าที่ของอาจารย์
ผู้สอน โดยมีการใช้สื่อและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยแจกเอกสารในชั้นเรียน หรือในบางรายวิชามีการเผยแพร่ในเว็บไซด์
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ http://lms.psu.ac.th ในส่วนของค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ฯ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา ได้มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

และเพื่อเป็นการก ากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีทิศทางเดียวกัน คือ การบรรลุ ELOs/PLOs 
ของหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษาทางหลักสูตรได้ด าเนินรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น การสอบถาม
ความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตทุกรุ่น ทุกปี ตลอกจนการประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบันที่สะท้อนออกมา อีกทั้งยังมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐาน มคอ. 3-7 ในการวางแผนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
และความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 

- ตารางที่ A2.2 

2.3 The expected and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ จะถูกสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน โดย

ค านึงถึงวัตถุประสงค์การน าไปใช้ และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ A2.3  
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ องค์กร/สถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

- มคอ.2 
 
- มคอ.3 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนต่างๆ ผ่านการประเมินผลการฝึกงานและสห
กิจศึกษาเพื่อศึกษาติดตามผลการปฏิบัติของนักศึกษา  ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลระหว่างหลั กสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 
และยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้บัณฑิตมีทักษะที่สามารถตอบความต้องการของตลาดแรงงานได้ต่อไป อีก
ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจัดส่งเอกสารรายละเอียดหลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมในภาคใต้โดยผ่านการท า Road show 
ของหลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในงานมอ.วิชาการ และตลาดนัดหลักสูตร โดยได้มีการ 
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการสอบถามนักเรียนที่มาสัมภาษณ์ และนักศึกษาปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรยังไม่ได้มีระบบติดตามการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่องทาง 

และเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิสูงสุด 
ทางสาขาจึงได้จัดท าการส ารวจความพึงในพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อช่องทางการสื่อสารต่าง เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงช่องทาง
การสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันในล าดับต่อไป ซึ่งผลการส ารวจพบว่าช่องทางการสื่อสารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
คือ การสื่อสารโดยผ่านช่องทาง Social Media รองลงมา คือ เว็บไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย และ การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดย
ผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตามล าดับ (ตาราง A2.4) ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อ
ช่องทางการสื่อสารนั้น พบว่าการให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม เป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา 
คือ การมีทางการสื่อสารที่เหมาะ และมีข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง ตามล าดับ(ตาราง A2.5) 
       นอกจากนั้น เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
สูงสุด ทางหลักสูตรก็ได้ด าเนินการทบทวนการจ าแนกและระบุกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่องทางในน าข้อมูลต่างไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
-เวปไซต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
-เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 
 
- ตารางที่ A2.3 
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แผนภาพที่ A2.1 ระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
 
 
 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรฯ 

เนือ้หารายวชิาในหลกัสตูร ฯ  

ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ทบทวน / ปรับปรุง 

สือ่สารถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

จดัการเรียนการสอนตาม มคอ.  

จดัท า มคอ.3  

ควบคมุคณุภาพ 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา มคอ. 5 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา มคอ. 7 
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ตารางที ่A2.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด / ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 
1.รายละเอียดของรายวิชา
ในหลักสตูร ฯ ได้รับการ
ทบทวนให้ทันสมยั 

80 % ของรายวิชา
ในหลักสตูร ฯ  

90% ของรายวิชา
ในหลักสูตร ฯ 

100 % ของรายวิชา
ในหลักสตูร ฯ 

100 % ของรายวิชา
ในหลักสตูร ฯ 

2.ระดับความพึงพอใจของ
เนื้อหารายวิชาที่สอน 

80 % 80 % 90 % 90 % 

 
ตารางที ่A2.2 ผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด / ปีการศึกษา  
2559 

 
2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1.ร ายล ะ เ อ ี ยดของ
รายวิชาในหลักสูตร ฯ 
ได ้ร ับการทบทวนให้
ทันสมัย 

80 % 80 % 90 % 85 % 100 % 90 % 100 % รอผล 

2.ระดับความพึงพอใจ
ของเนื ้อหารายวิชาที่
สอน 

80 % 80 % 80 % 80 % 90 % 90 % 100 % รอผล 
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ตารางที ่A2.3 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รายการ ผู้รับข้อมลู (มสี่วนได้ส่วนเสยี) วิธีการสื่อสาร 

คณาจาร
ย์ 

นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 

รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2)      

- คณาจารย์ได้รับเล่มหลักสูตรจากงานบริการการศึกษา 
- นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรทั้งฉบับยอ่ย และฉบับสมบรูณ์ได้
จากเว็บไซต์ของคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับขอ้มลูหลักสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ตามองค์กรต่างๆ 
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่ม
ทุกกลุ่ม เพื่อให้ศิษย์เก่าประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ใกล้เคียงต่อไป 

แผ่นพับหลักสูตร  
 

  - นักศึกษาจะได้รับแผ่นพับแนะน าคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งภายในมีขอ้มลูโครงสร้างหลักสูตรฉบบัย่อ 

คู่มอืนักศึกษา 
  

  - นักศึกษาจะได้รับคูม่ือนักศึกษาในระหว่างโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หรือสามารถดาวน์
โหลดคูม่ือนักศึกษาไดท้ี่เว็บไซตข์องคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)     

- นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาในหลักสูตรจะได้รับโครงร่างรายวิชาในคาบแรกของการเรียนการสอน
จากอาจารย์ผู้สอน 
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใชบ้ณัฑิตสามารถเข้ามา download มคอ.3 ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน
เวปไซดข์องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย มคอ.3 จะได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ในแตล่ะภาคการศึกษา 
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับขอ้มลูหลักสูตรโดยผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ตามองค์กรต่างๆ 
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษยเ์ก่าของหลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุม่ line ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุม่
ทุกกลุ่ม เพื่อใหศ้ิษย์เก่าประชาสมัพันธ์ต่อไปยังผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ที่อยู่ใกล้เคียงตอ่ไป 
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ตารางที ่A2.4 ระดับความเห็นต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

รายการ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ 

1.  ผ่านชอ่งทางเว็บไซต์ของคณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ เว็บไซตข์อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

4.33 0.71 มากที่สดุ 

2.   ผ่านช่องทางโซเซีย่วเน็ตเวิร์ก (Facebook, Line) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.47 0.72 มากที่สดุ 

3.  ผ่านชอ่งทางการติดบอร์ดประชาสมัพันธ์ตามจดุต่างๆ  4.09 0.78 มาก 

4.  ผ่านช่องทางแผ่นพับประชาสัมพันธข์องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.14 0.78 มาก 

5.  การประชาสัมพันธ์โดยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4.17 0.73 มาก 

6.  การรับข่าวสารสาขาวิชาฯ โดยผ่านรุ่นพีจากสถาบันการศึกษาเดิมที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

4.18 0.76 มาก 
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ตารางที ่A2.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

รายการ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจ 

1.  มีการสือ่สาร/ประชาสัมพันธท์ี่รวดเร็ว 3.85 0.86 มาก 

2.  ขอ้มลูข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง  4.12 0.87 มาก 

3.   มีชอ่งทางการสือ่สารที่หลากหลาย 4.03 0.78 มาก 

4.  ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 4.14 0.78 มาก 

5.  ข้อมลูขาวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ 4.12 0.74 มาก 

6.  การให้ข้อมูลเพ่ิมเตมิ/การตอบขอ้ซักถาม 4.19 0.75 มาก 
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Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมนิตนเอง  

 
 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การประเมนิ 

 

รายงานผล 
การประเมนิ 

 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall opinion 4 4 4 
 

AUN 3 

Expectede Structure and Content 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 3 
ผลการด าเนนิงาน รายการ

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

outcomes 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) หลักสูตรปัจจุบัน ได้ก าหนด

แนวทางในการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร โดยค านึงถึงความทันสมัยของสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนมีความสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อน าไปสู่ ELOs ที่ก าหนดไว้ 
โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้จ านวนรายวิชาในหลักสูตรก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพื่อบรรลุ Generic ELOs และ รายวิชาที่
เน้นในการสร้างทักษะเฉพาะทางหรือเพื่อบรรลุ Subject-specific ELOs โดยสัดส่วนของ
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไป ต่อ รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะ
เฉพาะทาง คือ 12:30  หรือ 1:2.5 และเมื่อพิจารณาจ านวนหน่วยกิต ก็พบว่าสัดส่วนของ
รายวิชาศึกษาทั่วไป ต่อ รายวิชาเฉพาะ คือ 32:88 หรือ 1:2.75 (ตาราง A3.1) แต่อย่างไร
ก็ตามรายวิชาส่วนใหญ่ที่เน้นเพื่อการบรรลุ Subject-specific ELOs นั้น ก็มีส่วนร่วมเพื่อ
การบรรลุ Generic ELOs ด้วยเช่นกัน  

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.1 
 

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

ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (Course Expected Learning 
Outcomes: CLOs) ของหลักสูตร ดังปรากฏอยู่ใน มคอ.3 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการท าให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร ทั้งที่เป็น Subject-
specific ELOs และ Generic ELOs โดยทุกรายวิชาจะแสดงภาพรวมของความ
รับผิดชอบที่มีต่อ  ELOs ทั้ง 7 ข้อของหลักสูตร ดังแสดงในแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบ ELOs จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ตาราง A3.2)  

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.2 
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โดยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะครอบคลุม Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วน
หลัก โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในระดับพื้นฐานเพื่อ
รองรับชีวิตการเรียนและชีวิตการท างานในอนาคตอย่างมีความสุข 

ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาแกน หรือ กลุ่มวิชาชีพ (วิชาชีพ
บังคับ วิชาชีพเลือก) จะครอบคลุม Subject-specific ELOs เป็นหลัก รายวิชาในกลุ่ม
เหล่านี้จะจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีที ่เพียงพอ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้ตามประเด็นที่สนใจ ส าหรับในกลุ่มวิชา
แกนและกลุ่มวิชาชีพนั้น นอกจากจะประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีแล้ว  ยังมี
รายวิชาที่เนื้อหาในเชิงการเสริมสร้างทักษะให้กันนักศึกษา เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 รายวิชา
การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ และ รายวิชาการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เป็นต้น ซึ ่งรายวิชาเหล่านั ้นจะครอบคลุมทั ้ง Subject-specific ELOs และ 
Generic ELOs เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การประยุกต์ และการท างานเป็นทีม โดยใช้  Project Based Learning และ Problem 
Based Learning จากสถานการณ์จริงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจ 

ส่วนในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงจึงมีความครอบคลุมทั ้ง Subject-specific ELOs และ Generic 
ELOs และเพื่อให้การจัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตร จึงได้แบ่งแผนการศึกษา 
ออกเป็น 2 แผนอย่างชัดเจน  คือ 1) แผนฝึกงานซึ่งจัดให้ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกงาน 
ตามความสนใจ  และ 2) แผนสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานใน
ฐานะสมาชิกในองค์กรต่างๆตามข้อก าหนดของสหกิจศึกษา  

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

การเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน ชัดเจน 
ตลอดจนมีแผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการ
เรียงล าดับรายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาแกนทาง
เศรษฐศาสตร์ และเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาชีพ ทั้งที่เป็นวิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก เช่น 
รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เป็นวิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  
และ รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 เป็นวิชาบังคับเรียนก่อนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาคขั้นสูง และทั้งสามวิชานี้จะเป็นวิชาบังคับเรียนก่อนวิชาชีพเลือกในกลุ่มต่างๆ อีกทั้ง

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ 
พ.ศ. 2559 

- ตาราง A3.3 
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ยังมีความเชื่อมโยงในแนวนอน คือ มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างกันในแต่ละรายวิชา 
เช่น รายวิชาการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
และ รายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดเรียงล าดับของรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการ จนกระทั่งรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการเรียงล าดับของรายวิชาดังกล่าวนี้ จะท าให้เกิดล าดับการ
เรียนรู้ได้ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy กล่าวคือ ล าดับขั้นของการเรียนรู้เริ่มต้นจาก 
Remember  Understand  Apply  Analyse  Evaluate  Create ดัง
แสดงในตาราง A3.3 และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความ
ถนัด หลักสูตรจึงได้มีการแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกอย่างชัดเจน โดยแบ่งวิชาชีพเลือกใน
หลักสูตร ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ คือ 1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 2) กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร และ 5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ นอกจากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นวิชาชีพเลือกได้เช่นกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้องค์
ความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่างออกไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงในตลาดแรงงงานที่มีความหลากหลาย 

จากที่กล่าวข้างต้น นอกจากรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจะสามารถสร้างทั้งทักษะ
ทั่วไปและทักษะเฉพาะทางให้นักศึกษาได้ เนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก็ยังมี
ความทันสมัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจาก
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และท าการปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ) ของรอบภาคการศึกษาถัดไป 
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ตาราง A3.1 จ านวนรายวิชา และหน่วยกิต ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จ าแนกตามหมวดวิชา(หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวิชา 
จ านวนวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
1) กลุ่มวิชาภาษา  
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

12 
5 
5 
2 

12 
5 
5 
2 

32 
15 
11 
6 

32 
15 
11 
6 

หมวดวชิาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาแกน  
2) กลุ่มวิชาชีพ 

-  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก 

3) ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

30 
15 
14 

      7 
      7 

1 

29 
15 
13 

     7 
     6 

1 

88 
45 
40 

      19 
       21 

3 

88 
45 
37 

     19 
      18 

6 
หมวดวชิาเลอืกเสร ี 2 2 6 6 

รวม 44 43 126 126 

ตารางที ่A3.2 ความรับผิดของรายวิชาต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปัจจุบัน) 

 (มีสามระดับ ดังนี้   ไม่ม ี   บางส่วน    หลัก) 
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ล าดบัที ่ รายวชิา 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

1) กลุม่วชิาภาษา 

1 936-001 ทักษะการสื่อสาร         

2 936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ         

3 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ        

4 936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ         

5 936-005 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        

2) กลุม่วชิามนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

6 925-001 ทักษะชีวิต        

7 925-003 เอเชียศึกษา        

8 925-004 สุขภาวะกายและจิต        

9 927-197 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1        

10 935-xxx พลศึกษา        
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3) กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 

11 923-001 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม        

12 934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ        

หมวดวชิาเฉพาะ 

   1) กลุม่วชิาแกน        

1 926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ        

2 926-151 หลักการตลาด        

3 929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1        

4 929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1        

5 929-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2        

6 929-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2        

7 929-208 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1        

8 929-209 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์        

9 929-301 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง        
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10 929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง        

11 929-308 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2        

12 929-309 เศรษฐมิติเบือ้งตน้        

13 929-401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1        

14 929-402 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2        

15 929-450 เศรษฐกิจไทย        

2) กลุม่วชิาชพีบงัคบั        

1 926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร        

2 926-311 การจัดการเชิงกลยทุธ ์                         

3 929-207 การจัดการทางการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์        

4 929-324 การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร ์        

5 929-421 การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        

6 929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน        

7 931-104 บัญชีการเงิน        
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3) วชิาชพีเลอืก        

 (1) กลุม่เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ        

1 929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ        

2 929-423 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        

3 929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ        

    (2) กลุม่เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ        

1 929-430 เศรษฐศาสตร์การจัดการ        

2 929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ        

3 929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        

4 929-496 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        

    (3) กลุม่เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ        

1 929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน        

2 929-443 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์        

3 929-444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพนัธ์        
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4 929-493 สัมมนาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน        

   (4) กลุม่เศรษฐศาสตรธ์รุกจิเกษตร        

1 926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม        

2 929-452 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร        

3 929-453 การตลาดสินค้าเกษตรและนโยบาย        

4 929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและการเกษตร        

5 929-494 สัมมนาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจเกษตร        

    (5) กลุม่เศรษฐศาสตรเ์ชงิปรมิาณ        

1 929-414 ทฤษฎีเกมส ์        

2 929-415 เศรษฐมิติประยุกต ์        

3 929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ        

4) ฝกึงานหรอืสหกจิศกึษา 

1 929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        

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

 

ภาคการศกึษาที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
1) กลุ่มวิชาภาษา 
2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 หมวดวชิาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะข้ันพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และ
บริหารธุรกิจ 
2) กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
- รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 

หมวดวชิาเฉพาะ  
2) กลุ่มวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
- รายวิชาเฉพาะข้ันพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์หมวดวิชา
เฉพาะกลุ่ม วิชาชีพเลือก 
- รายวิชาเฉพาะข้ันประยุกต์ และหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาชีพเลือก 

หมวดวชิาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นรายวิชา
ข้ันบูรณาการ 
2) กลุ่มวิชาชีพ 
- รายวิชาเฉพาะข้ันบูรณาการ 
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ
เลือก 
- โครงงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

หมวดวชิาเฉพาะ  
3) ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

ตัวอยา่งความเชือ่มโยงของรายวชิาตา่งๆในหลกัสตูร 

929-101 
เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 
 

929-102 
เศรษฐศาสตร์มห
ภาค 1 

 
 
 

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

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

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

929-302 เศรษฐศาสตร์
มหภาคข้ันสูง 
929-309 เศรษฐมิติ
เบื้องต้น 
929-401 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ 1 
929-xxx วิชาชีพเลือก 

929-450 เศรษฐกิจไทย 
929-402 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 
929-460 เตรียมความพร้อมสห
กิจและฝึกงาน 
929-xxx วิชาชีพเลือก 
 

929-461 ฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
929-462 สหกิจศึกษา 
 

 

ล าดบัขัน้การเรยีนรู ้ตามทฤษฎ ีBloom Taxonomy 

การจ า/การเข้าใจ การจ า/การเข้าใจ/ การประยุกต์ใช้ 
การการประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์/การประเมินผล 

 
การวิเคราะห์/การประเมินผล/

การสร้างสรรค ์
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Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมนิตนเอง 
 

 
 

เกณฑ์ 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

รายงานผล 
การ 

ประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 3 4 

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

4 4 4 

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

3 4 4 

Overall opinion 3 3 4 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 4 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีปรัชญาการศึกษา คือ “การจัดการ
ศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดี
ตามสถานการณ ์ท ี ่ เปล ี ่ยนไป โดยใช ้กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้ เป ็น
เคร่ืองมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และ
พัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้า
ด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอด
ชีวิต”  

ในขณะที่ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ฯ ได้ถูกก าหนดและร่วม
พิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ฯ ภายใต้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) และจากกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยปรัชญาของ
หลักสูตร คือ  “มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีภาวะผู ้น า หมั่นแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถใช้ความรู ้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื ่อการ
บริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน”  

ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ฯ 
ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดปรัชญาของ
หลักสูตรใหม่ กล่าวคือ “การพัฒนาผู้เรียนในด้าน ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านักสาธารณะ มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถใช้ความรู ้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื ่อการ
บริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน” 
          ทั้งนี้ หลักสูตร ฯ ได้มีการสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจ / 
ความคาดหวัง จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช ่น ผู ้ประกอบการ  ศิษย์เก่า 
นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ) ผ่านช่องทางกูเกิลแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ทบทวนการ
ก าหนดปรัชญาของหลักสูตร ฯ และประเมินผลการสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัย ของคณะ และแผ่นพับ  โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะ และในที่ประชุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2559 
 

-เว็บไซต์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 
 
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม Road Show 
 
-ภาพถ่ายการประชุม
ศิษย์เก่าเพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 
-ภาพถ่ายการประชุมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับประเทศ 
 
-เอกสารโครงการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
           นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มศิษย์
เ ก ่ า แ ล ะ ก ล ุ ่ ม ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  โ ด ย ก ล ุ ่ ม ศ ิ ษ ย ์ เ ก ่ า จ ั ด ข ึ ้ น ท ี่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อทบทวนปรัชญา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการ
ประชุมร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศเพื ่อให้ได้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบันได้มี
การจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที ่ปรึกษาเพื ่อให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตร 
    
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes 
        ในแต่ละภาคการศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตร ฯ มีการประชุมร่วมกัน
ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ในการวางแผนส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู ้แบบ Active 
learning เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความสามารถในการ
น าองค์ความรู้มาประยุกต์ในการวบรวมข้อมูล แยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์ความรู ้จาก
รายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานจริงได้ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ อีกทั้ง หลักสูตร ฯ  ได้พิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ในการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง (ELOs) จ านวน 8 ข้อ 
(ELOs ก่อนการปรับปรุง ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.2 พ.ศ. 2554 ในหัวข้อ 1.3 
วัตถุประสงค์) คือ  

1) เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
จัดการ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 
3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถเป็น
ผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองและสังคม 

- มคอ.2 พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2559 

 
-มคอ 3 และ มคอ 5,  
 
-โครงการศึกษาดูงาน  
 
-ภาพกิจกรรมการออก
ฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา  
 
-โครงงานของ นักศึกษา 
 
-โครงการฝึกงานของ
นักศึกษา 
 
- ภาพการเข้าร่วม
โครงการ YFS 
 
- ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม มอ วิชาการ 
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5) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการน าวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก 
6) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
8) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

โดยผ่าน มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายละเอียดวิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน กิจกรรม
การเรียนรู ้ต่างๆ ที ่สอดคล้องกับผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (ELOs)  ของ
หลักสูตร ฯ  ตัวอย่างเช่น  

(1) รายวิชาเศรษฐมิติประยุกต์ ใช้การสอน Active Learning แบบ 
Research Based Learning ในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ 
ค านวณและอธิบายผลทางสถิติเพื ่อการวิจ ัยได้ และเขียนผล
การศึกษาอธิบายงานวิจัยเป็นได้ (ELOs 2) และมีการก าหนด
ท างานเป็นกลุ่ม (ELOs 3) มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมาณ
สถิติ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

(2) สาขามีการก าหนดแผนโครงการเพื่อให้ นักศึกษาบรรลุ การพัฒนา
องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น โครงการ อบรม 
Single License เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (ELOs ข้อ 1, 5 )  

(3) ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและสอบใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์ SL ให้  ซึ่งส่งผลดีต่อ นักศึกษาในการเพิ่มโอกาส
การได้งานท ามากขึ้นทั้งนี้ มคอ 3 จะผ่านการพิจารณาของสาขา  

(4) ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินมีนักเรียนสอบผ่านโครงการ Young 
Financial Star 

(5) การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือค่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก  

        นอกจากนี้ การเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนยังช่วย
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เน้นเป็นหลักในห้องเรียน (แต่สามารถบรรลุ 
ELOs ได้บางข้อ ) เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ 
ได้แก่ การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยการรณรงค์การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา (ELOs 4 ) ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตใน

การประกวดโครงงาน
นักศึกษา 
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การสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะอื่น 
ๆ ในหลายด้าน เช่น ทักษะทางความรู้ และปัญญา และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นต้น  
        หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง  หรือกิจกรรม
ต่างๆ ในการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง สาขาจะแจ้งให้กับคณาจารย์ทราบ
เพื่อท าการแก้ไข มคอ 3 หลังจากนั้นจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเผยแพร่
ให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากจบภาคการศึกษาจะมีการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง มคอ 5 เพื ่อเสนอแนะและ
ปรับปรุง รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน เพื่อน าไปปรับใช้ใน
ภาคการศึกษาต่อๆ ไป 

       นอกจากนี้ ในการก าหนด ELOs ใหม่ของหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ปรัชญาการสอนของหลักสูตร ฯ จึงได้ด าเนินการปรับใหม่ให้คงเหลือจ านวน 7 
ข้อ ดังแสดงใน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1 โดยมีจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ ELOs ใหม่  เช่น  
(1) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาทฤษฎี มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

- การบรรยายในห้องเรียน 
- การฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมภายในชั้นเรียน 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
- การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการน าเสนอ 

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
- การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
- การบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- การสอนโดยใช้ Problem Based Learning 

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

ตนเอง เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- ให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าใน
ห้องสมุด เป็นต้น 
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- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่าง

การท างาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการอภิปรายในกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการท างานกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย  
(3) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาเฉพาะด้าน  

- ให้นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้ เรียนรู้ในการ
ท างานจริง 

- ให้นักศึกษาฝึกการท างานร่วมกับผู้อื ่นในสถานการณ์จริง และมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ในไปประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาของพื้นที่ในสถานการณ์จริง 

(4) กลยุทธ์การเรียนการสอนวิชาโครงงาน มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
- ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบต่างๆ ในวิชาปฏิบัติ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ

การสื ่อสาร โดยอาจให้นักศึกษาวางแผน วิเคราะห์ และทดลอง
ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา แล้วให้น าเสนอแนวคิด
ในการแก้ปัญหา ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน  

- ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีวิชาการ 
          ส าหรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ELOs ใหม่ทั้ง 
7 ข้อ จะเน้นให้ผู้สอนใช้ Active learning เป็นหลัก ควบคู่กับการสอนในแบบ
ต่าง ๆ เช่น รายวิชาการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ 
ระเบียบวิธีวิจัย และ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น 
ดังที่ปรากฏใน ตารางที่ 3.13  
         อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชา สามารถเลือก หรือ
พิจารณาการเรียนการสอนบางรูปแบบไปใช้หรือมีการประยุกต์ใช้หลากหลาย
รูปแบบร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ก าหนด
ไว้ของแต่ละรายวิชา  
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
        หลักสูตร ฯ มีการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการสอน
แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ความอยากจะเรียนรู้ การ
ท างานเป็นทีม มีการสอนให้นักศึกษาสังเคราะห์ปัญหาและรู้จักการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ตัวอย่างจากประสบการณ์จริง การดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติ การรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี ่ยวชาญทั้งภายใน

-มคอ 3 และ มคอ 5 
 
-โครงการศึกษาดูงาน 
 
-โครงงานของนักศึกษา  
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และภายนอกสถานที่  
       หลักสูตร ฯ มีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ชั้นปี
ที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  ยกตัวอย่างเช่น  
       ชั้นปีที่ 1  นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อพื้นฐานของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพราะท าให้นักศึกษามีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  มีทักษะ
การพัฒนาตนเอง การค านวณ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น 
ได้แก่ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ และ รายวิชาทักษะการสื่อสาร  เป็นต้น     
      ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้ฝึกการท างานร่วมกันกับผู้อื่น มีแรงจูงใจในการ
เรียนรู ้ มีความตั้งใจและทักษะการเรียนโดยพึ่งพาผู ้อื ่นน้อยที่สุด ผู้เรียน
ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ได้แก่ 
รายวชิาเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาเลือกทางภาษา เป็นต้น    
      ชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ การ
รวบรวมและประมวลเข้าเป็นความรู้ใหม่โดยจะมีล าดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
ของการเรียนในแต่ละรายวิชาที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ดัง
แสดงในแผนภาพที่ A4.1  
       จากแผนภาพที่ A4.1 แสดงล าดับความสัมพันธ์ที ่ต่อเนื ่องของการ
จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา กล่าวคือ ในชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชาสัมมนา นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกการค้นหา
ข้อมูลที่จ าเป็นในการเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การค้นคว้าในห้องสมุด เป็นต้น โดยการสรุปความและจับใจความ
ส าคัญเพื ่อน าเสนอบทความวิจัยที ่นักศึกษาในแต่ละกลุ ่มสนใจ โดยต้อง
น าเสนอบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 บทความ 
เมื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีแนวทางในการท าวิจัยแล้ว นักศึกษาจะได้เรียน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษาคิด 
แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการท าวิจัย (เช่น ข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง, แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ฯลฯ) โดยจะต้องรวบรวมและประมวล
เข้าเป็นความรู ้ใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาในงานวิจัย (ไม่ใช่ลอกเลียนแบบ
งานวิจัยของคนอื่น)  และสุดท้ายในภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องท า
วิจัย ผ่านรายวิชาโครงงาน ซึ่งจะฝึกให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ไปแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งทักษะที่
ได้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการ
สอนจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาคิด และออกแบบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

 
-เอกสารข้อมูลรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 
 
-เอกสารงานสนับสนุน
วิชาการสหกิจศึกษาและ
ฝึกงานปี 2559 
 

- แผนภาพที่ A4.1  
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
       นอกจากนี้ การมอบหมายงาน การสอบกลางภาค ปลายภาค การเปิด
ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนและการท างาน รวมทั้งการน าเสนอหน้าชั้นเรียนจะท า
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
        การสร้างความรู ้การอ่านออกเขียนด้านทางการเงินให้กับนักศึกษา 
(Financial Literacy) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิญศิษย์เก่าผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการเงินมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะทางการเงิน รวมทั้งการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการเงินและสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ       
 
ตารางที่ A4.1 ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

รายวิชา กลยุทธ์การสอน ความสอดคล้องของ
ELO (ที่ปรับปรุงแล้ว) 

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

การสอนแบบActive learning 
โดยใช้ Problem base  

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

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

 
5. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

การสอนแบบActive learning 
โดยเน้นกรณีศึกษา (เชิญ
ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมา
ให้ความรู้และมาเล่าเร่ืองราว
ต่างๆ ) ) 

ELO 1-3, 5-7 
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แผนภาพที่ A4.1 แสดงล าดับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตนักศึกษาในหลักสูตร ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 3 เทอม 2  

1.วิชาสมัมนา 

ปี 4 เทอม 1 

2.วิชาระเบียบวิธีวจิยัทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 

ปี 4 เทอม 2  

3. โครงงานนกัศกึษา 

ปี 2,3  

1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น 
มหภาค จุลภาค 

ปี 3 เทอม 2 

2.วิชาชีพเลือกทางการเงิน 

ปี 4 เทอม 1 และ 2  

Young Financial Star 

Single Licenses 

ปี 2,3  

1.หลักเศรษฐศาสตร์ เช่น 
มหภาค จุลภาค 

ปี 3 เทอม 2 

2.MACROECONOMICS 2 

Micreconomics 2 

ปี 4 เทอม 1 และ 2  

กิจกรรมให้ความรู้การจัดการ
ทางการเงิน 
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Criterion 5 

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

2. 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 expectedme 
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 
expectedme. 

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

 

 

 

 

 

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การประเมิน 

รายงานผล 
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

 
3 

 
3 

 
4 

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

 
3 

 
3 

 
4 

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

 
2 

 
3 

 
4 

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

 
3 

 
3 

 
4 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

 
3 

 
3 

 
4 

Overall opinion 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

 



  

110 
 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 5 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

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

ช่วงเวลาการประเมินผู้เรียนเริ่มตั้งแต่รับเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ มีเกณฑ์การประเมินการรับนักศึกษาเข้าเรียน โดยสาขาได้มีรูปแบบวิธีการ
ประเมิน  กล่าวคือ ช่วงการรับเข้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ ในการรับ
สมัครจะมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาศึกษาในโครงการต่าง ๆ 
โดยคณาจารย์ของหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันในแต่ละ
โครงการ   ในรอบ TCAS1 จะมีการคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
ทุนการศึกษาช้างเผือก มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ตั้งใจดีมีที่เรียน  ผลการเรียนดี 
และส่งเสริมผู้มีคุณธรรม โดยมีการก าหนดเกรดเฉลี ่ยของแต่ละโครงการ เช่น 
ทุนการศึกษาช้างเผือก ใช้เกรดเฉลี ่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00  
โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ก าหนดเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่
ต ่ากว่า 2.75 ส่วนโครงการอื่น ๆ เช่น  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ก าหนดเกรด
เฉลี่ยรวมไม่ต ่ากว่า 2.25 ในรอบ TCAS2 จะมีการคัดเลือกโครงการรับตรง
นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยใช้ผลคะแนนจากการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ 9 
วิชา โดยต้องมีผลคะแนนครบทุกวิชาตามที่สาขาก าหนด ในรอบ TCAS3 เป็น
โครงการรับตรงร่วมกัน จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT และคะแนนสอบจากวิชา
สามัญ 9 วิชา และสาขาได้ก าหนดให้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
ในรอบ TCAS4 เป็นการรับเข้าศึกษาในระบบ Admissions สาขาได้ก าหนดเกณฑ์
โดยต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ในรอบ TCAS5 เป็นการรับ
ในวิธีพิเศษ โดยมีโครงการเพชรนครินทร์ซึ่งรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาค
การศึกษาไม่ต ่ากว่า 2.50 ทุกโครงการจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยคณาจารย์ใน
สาขาเพื่อประเมินความเหมาะสมในการเข้าเรียนในสาขาวิชา การวิเคราะห์วิธีการที่
ใช้ในการรับนักศึกษาใหม่ดังกล่าวทุกโครงการ ด าเนินการโดยงานรับนักศึกษาของ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กรณีมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก สาขาวิชาจะต้อง
เสนอเข้ากรรมการประจ าคณะและกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพื่อให้
ความเห็นชอบ และเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก  

ในช่วงเวลาก่อนการเรียนการสอนทางสาขาได้ใช้แบบประเมินเพื่อวัดระดับ
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์ประเมินร้อยละ 
80 เป็นเกณฑ์การจัดล าดับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักศึกษา เพื่อวางแผนการ
เรียนให้กับนักศึกษาในล าดับถัดไป             

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียนมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่

- มคอ.2 พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ. 
2559 

 
- มคอ 3 

 
-ผลการประเมิน
จากผู้ประกอบการ
ที่นักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษา และ
ผู้ประกอบการที่
นักศึกษาท างาน 
 

-เกณฑ์ในการ
คัดเลือกนักศึกษา
ทุกโครงการ 
https://drive.google.com/f
ile/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaT
t_8IFUqaz6Atm1p/view?u
sp=sharing 
 
- เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการทดสอบ
ความรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

https://drive.google.com/file/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaTt_8IFUqaz6Atm1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaTt_8IFUqaz6Atm1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaTt_8IFUqaz6Atm1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHvu8Oi1nCTjVjoaTt_8IFUqaz6Atm1p/view?usp=sharing
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ละรายวิชาและลักษณะวิชา ตลอดจนลักษณะของการจัดการเรียนการสอนและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ใน มคอ 2 นอกจากนี้ ในแต่ละรายวิชา
จะต้องระบุวิธีและเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ 3 ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผู้เรียนและวิธีการประเมินจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รวมทั้งการระบุสัดส่วนและน ้าหนักคะแนนของแต่ละ
แนวทางการประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ 3 

ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนมีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียน 
หากนักศึกษามีคะแนนต ่า เช่น อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจ
ครั ้งที ่ 1  สาขามีการดูแลนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที ่ปรึกษา คอยวางแผนให้
ค าแนะน าและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (และมีการติดตามผลในคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร) รวมทั้งการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการเรียนของนักศึกษา 

ส าหรับการพิจารณาความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือของวิธีการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุง หรือเพิ ่มวิธีการใหม่อย่างสม ่าเสมอ หลักสูตรได้ร่วมกับทางคณะฯ 
ด าเนินการให้มีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการประเมินข้อสอบจ านวนอย่างน้อย 
2 ท่านตอ่รายวิชาในทุกคร้ังของการสอบและจัดให้มีการทวนสอบจ านวนร้อยละ 25 
ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  รวมทั้งหลักสูตรยังได้ใช้ผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาใช้เพื่อประเมินหรือปรับปรุงวิธีประเมิน
และวิธีการสอนต่อไป จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์พบว่า นักศึกษาอยากให้มีการเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษา โดย
ต้องการแบ่งให้มีการสอบย่อยหลายครั ้ง และอยากให้มีส ัดส่วนคะแนนใน
ภาคปฏิบัติมากข้ึน รวมทั้งอยากให้มีการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่มากขึ้น 

ก่อนจบการศึกษา สาขาได้มีวิธีการประเมินและทดสอบความสามารถในเทอม
สุดท้าย โดยมีการสอบ ในรายวิชา Student Project โดยใช้วิธีการสอบปากเปล่า
เพื่อวัดองค์ความรู้ทั้งหมดทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และความรู้ทั่วไปว่ามี
ความรู ้ความเข้าใจแท้จริงเพียงใด ควรเสริมหรือปรับปรุงส่วนไหน รวมทั้งการ
จัดท าโปสเตอร์น าเสนอโครงงานวิจัย และการคัดเลือกโครงงานวิจัยดีเด่นเข้า
แข่งขันทางวิชาการ นอกจากนี้ ทางสาขายังมีการติดตามผลการประเมินนักศึกษา
สหกิจศึกษาโดยใช้ผลการประเมินจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับผล
การประเมินของอาจารย์ที ่ปรึกษาสหกิจ เพื ่อน าปัญหาที ่พบไปปรับปรุงและ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาเป็นราย ๆ ไป ดังแสดงในตาราง A5.1 

ส าหรับผู้เรียนที่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องคะแนนการประเมิน สามารถใช้
ช่องทางที่เหมาะสม เพื่อขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการประเมินได้ เช่น 
การเข้าพบอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ก าหนดช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ไว้ส าหรับผู้ เรียน 
เพื่อสอบถามและขอทราบคะแนนที่ได้รับการประเมิน หรือการขอค าแนะน าจาก
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อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา 
นอกจากนี้ กระบวนการส าเร็จการศึกษานอกจากวิชาต่าง ๆ ที่ต้องได้รับผล

การเรียนที่ไม่ใช่เกรด E และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต ่ากว่า 2.00 แล้วผู้เรียนยังต้อง
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students 
         เกณฑ์และวิธีการประเมินผู ้เรียน มีการประเมินที ่มีมาตรฐาน มีความ 
ชัดเจน และเชื่อมโยงต่อเนื่องในทุกรายวิชาตลอดการเรียน  โดยมีการประเมินผล
การเรียนทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม หรือการสังเกตหรือการสัมภาษณ์นักศึกษา
ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ช่วงระยะเวลาของการประเมินครอบคลุมตั้งแต่
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบล่วงหน้าถึงเกณฑ์  และวิธีการประเมินผู้เรียน
ของแต่ละรายวิชา โดยในทุกรายวิชาอาจารย์ประจ าวิชาต้องมีการชี้แจงเกณฑ์และ
วิธีการประเมินในคาบแรกของการเรียนในแต่ละเทอมการศึกษา  
        นอกจากนี้ มีการใช้ Rubrics มาเป็นเกณฑ์หลักในการประเมิน ตัวอย่าง
วิชาในสาขาที่น า Rubrics มาใช้ โดยประกอบไปด้วยรายวิชา Student Project 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง และ
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โดยเกณฑ์ของ Rubrics ที่ใช้ในการประเมิน
ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ เนื้อหา 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไป
ด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหา(คะแนนเป็น 2 เท่าของประเด็นอื่นๆ) การเรียงล าดับเนื้อหา ประเด็นถัดมา
คือ การน าเสนอ 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย การสบตาผู้ฟัง การ
ออกเสียง ภาษาท่าทาง การเริ่มต้น ความมีสติ ความมั่นใจ ประเด็นสุดท้ายคือ 
การสรุปและสื่อการน าเสนอ 20 คะแนน มีประเด็นย่อยประกอบไปด้วย การใช้
ภาษาในสื่อการน าเสนอ ความชัดเจนของภาษาในการสื่อสาร ฟอนต์อักษร ความ
เหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละหน้า และความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา เป็น
ต้น โดยช่วงของระดับคะแนนที่ใช้ในการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย จะอยู่ในช่วง 
1 – 4 คะแนน โดย 1 เป็นระดับคะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด และ 4 เป็นระดับคะแนนที่
มีค่ามากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ A5.2 

       ในแต่ละรายวิชาในสาขา อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้มีการทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูความเข้าใจของผู้เรียน และน าผลการประเมินมา
พิจารณาถึงเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในคาบถัดไป 
 
 

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

- ตารางที่ A5.2 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 
       รายวิชาในหลักสูตร ได้มีการออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
ขึ้นกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินผลจะรายงานในรูป
เกรด A=4.0 B+=3.5 B=3.0 C+=2.5 C=2.0 D+=1.5 D=1.0 E=0 
I=Incomplete เกณฑ์การประเมินใช้วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการจัดการ
ของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้เรียน ซึ่งสัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละวิธีการ
ประเมินในแต่ละวิชาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และได้ตกลงและแจ้งให้
นักศึกษาทราบในวันเปิดเรียนของแต่ละรายวิชา 
        การประเมินนักศึกษา จะใช้ข้อสอบปรนัยและอัตนัยเป็นหลัก โดยอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้จัดท า ทั้งนี้ลักษณะของข้อสอบต้องมีความเหมาะสมต่อเวลา ความ
ยากง่ายของเนื้อหาระดับผู้เรียน เช่น ในรายวิชาพื้นฐานจะให้ตอบแบบสั้นๆ  ส่วน
รายวิชาชีพหรือรายวิชาในชั้นปีที่ 3 และ 4 จะมีการให้ตอบแบบบรรยายเชิงสรุป 
วิเคราะห์และแนวทางการน าความรู ้ในรายวิชาไปใช้ มีการตรวจประเมินความ
เหมาะสมของข้อสอบโดยกรรมการที่หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดจากคณาจารย์ 
รายวิชาละ 2 คน เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขก่อนจัดส่งไปยังฝ่ายผลิต
ข้อสอบ    
          รายวิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินจากผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติสหกิจ และ
จากอาจารย์นิเทศสหกิจ โดยประเมินด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการฝึกงาน แต่
เพิ่มเติมในส่วนของการประเมินผลของโครงงานที่ท าร่วมกับสถานประกอบการ
นั้นๆ ทั้งนี้มีการประเมินการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติสหกิจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจ พี่เลี้ยงและผู้ดูแลในสถานประกอบการที่ก าหนดโดยสถานประกอบการเป็นผู้
ประเมิน และมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจ ณ มหาวิทยาลัย โดยมี
คณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันประเมินผลการฝึกงานดังกล่าว 
          รายวิชา โครงงาน (Student Project) การให้คะแนนต่างๆ จะมีความ
ชัดเจน เนื่องมาจากการ การใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics โดยนักศึกษา
สามารถรับรู้ ผ่านการรายงานผลการสอบ  ก่อให้เกิดการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ
และมีความน่าเชื่อถือของการประเมินนักศึกษา ด้านการออกเกรด ด้านการออก
เกรด หัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาจะพิจารณาในภาพรวมของความเที่ยงตรง
ของคะแนน ความน่าเชื่อถือ ก่อนจะส่งให้กรรมการประจ าคณะ พิจารณาเพื่ออนุมัติ
ผลการเรียน และแจ้งผลต่อนักศึกษาเป็นล าดับถัดไป โดยมีการจัดประชุมทวนเกรดให้
สาขาพิจารณาก่อนออกเกรดให้นักศึกษา 

- มคอ 3 และ 4 
 
- เอกสารประเมิน
ความพึงพอใจของ
สาขาวิชา 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
         ผลการประเมินนักศึกษาได้ก าหนดให้มีการแจ้งโดยติดประกาศคะแนนสอบ
กลางภาค และคะแนนเก็บแก่ผู้เรียนภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสอบ

-มคอ 5  
 

- ระบบประเมินการ
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กลางภาค เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองเพื ่อปรับปรุงวิธีการเรียนให้ได้รับ
คะแนนที่ดีขึ้น หรือพิจารณาการถอนรายวิชากรณีที่คะแนนต ่าโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งระยะเวลาจะต้องด าเนินในช่วงการถอน
รายวิชาที่ให้สัญลักษณ์ W หลังประกาศคะแนน 1 สัปดาห์ ส่วนคะแนนเก็บหลัง
กลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคจะแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังสัปดาห์สอบ  อีก
ทั ้ง นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ผู ้สอนเพื ่อขอค าแนะน าในการเรียนเพื ่อ
ปรับปรุงผลการเรียนให้มีระดับคะแนนสูงขึ้นได้  
      นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสะท้อน
ปัญหาในการเรียนและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนให้ทางสาขาทราบ
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไข 
       ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในด้าน
ต่างๆ จากระดับคะแนนสูงสุด 5 ไปจนถึงระดับคะแนนต ่าสุดคือ 1 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อน าข้อมูลสะท้อนกลับของนักศึกษามา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป และยังน าผลไปประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ
อาจารย์ผู้สอนอีกด้วย โดยจะน ามาใช้ประกอบในการรายงานผลการเรียนการสอน 
มคอ 5 ของแต่ละรายวิชา อีกทั้งในรายวิชาที่มีการน าเสนอมีการให้ข้อเสนอแนะ
ย้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อกลับไปแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เช่น วิชา Student 
Project โดยวิชา Student Project จะมีการสอบหัวข้อและการน าเสนอ
ความก้าวหน้า 

สอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา 
https://tes.psu.a
c.th 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
          คณาจารย์ในสาขาได้มีการประกาศคะแนนสอบ กลางภาค ปลายภาค 
และคะแนนเก็บ ให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง โดยคณาจารย์ในสาขาเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ามาสอบถามคะแนนและดูข้อสอบหากมีข้อสงสัยได้โดยตรง  และยังมี
ช่องทางให้นักศึกษาอุทธรณ์ หากนักศึกษาเห็นว่าคะแนนหรือผลการประเมินมี
ความผิดปกติ ผ่านทางคณะกรรมการคณะที่รับเรื่องและพิจารณาตัดสินในแต่ละ
กรณ ี  โทรศ ัพท ์  :  0 -7727 -8858 , 0 -7727 -8859 และ เว ็บไซด์   
http://reg.surat.psu.ac.th/  
             นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน อาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักศึกษาทราบ แต่หากรายวิชา
นั้นออกผลการเรียนเป็นเกรดไปแล้ว ผู้ประสานงานรายวิชาต้องด าเนินการกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์ม และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเพื่อ
ด าเนินการตามขั้นตอนของฝ่ายทะเบียนต่อไป 

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

 
 
 

ทกัษะและความ
เหมาะสมของหนว่ยงาน เกณฑก์ารพจิารณา กรรมการ คะแนน 

1. ทักษะวิชาการ (1) ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(2) ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ดร.อภิวัฒน์ อาย ุ
ดร.ณัฐยา ยวงใย 10 

2. ความเหมาะสมของ
หน่วยงาน 

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

ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ เชิง
ทอง 

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ ์
 

10 

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

   ดร.ภาสกร ธรรมโชติ 
ดร.รพี พงษ์พานิช 
ดร.อารีรัตน์ ทศด ี

10 
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ตารางที่ A5.2 ตัวอย่างเกณฑ์เกณฑ์ประเมินการน าเสนองานในรายวิชาต่าง ๆ 
 

คะแนน 

ประเดน็ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

(1) เนือ้หา (20) 

(1.1) ความครบถว้น
ของเนือ้หา 

เนื้อหาที่น ามาเสนอขาดไป
มากกว่า 2 หัวข้อ 

เนื้อหาที่น ามาเสนอขาดไป 2 
หัวข้อ 

เนื้อหาที่น ามาเสนอขาดไป 1 
หัวข้อ 

เนื้อหาที่น ามาเสนอครบถ้วน
สมบูรณ์ 

4  

(1.2) ความถกูตอ้ง
ของเนือ้หา 

เนื้อหาที่น ามาเสนอไม่ถูกต้องเลย เนื้อหาที่น ามาเสนอไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ ่

เนื้อหาที่น ามาเสนอไม่ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

เนื้อหาที่น ามาเสนอถูกตอ้ง
ทั้งหมด 

4  

(1.3) ความรู ้ความ
เขา้ใจ ในเนือ้หา 
(คะแนนเปน็ 2
เทา่ของประเดน็
อืน่ๆ) 

นักศึกษาจับประเดน็ไม่ได้ และ
ตอบค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาไม่ได ้

นักศึกษามีความรูน้้อย และ
สามารถตอบค าถามขัน้พื้นฐานได ้

นักศึกษาตอบค าถามทีค่าดเดาไว้
ได้ แต่ให้ราย ละเอยีดเชิงลึก
ไม่ได ้

นักศึกษาแสดงความรู้อย่างเต็มที ่ 
(เกินจากที่ก าหนด) โดยตอบค าถาม
ได้ทุกขอ้ พร้อมทัง้อธิบาย อย่าง
ละเอียดได ้

8  

(1.4) การเรยีงล าดบั
เนือ้หา 

นักศึกษาน าเสนอขอ้มูล โดยไมม่ี
การจัดล าดับข้อมูล ท าให้ผู้ฟังไม่
เข้าใจในเนือ้หาที่น าเสนอ 

นักศึกษาน าเสนอขอ้มูล โดยมี
การจัดล าดับของเนือ้หา แต่การ
น าเสนอไมเ่ป็นระบบ ท าให้ผู้ฟัง
ติดตามการน าเสนอยาก 

นักศึกษาน าเสนอขอ้มูลเป็นล าดบั
ขั้นตอน และเปน็ระบบ ท าให้ผู้ฟัง
สามารถติดตามได้ง่ายขึ้น 

นักศึกษาน าเสนอขอ้มูลเป็นล าดบั
ขั้น ตอนและมคีวามน่า สนใจ 
ผู้ฟังสามารถติดตามได้อย่างด ี

4  

(2) การ
น าเสนอ

(20) 

(2.1) การเริม่ตน้ และ
การสรปุ 

นักศึกษาไม่ได้แสดงการเริ่มต้น 
หรือข้อสรุปที่ชดัเจน 

นักศึกษาแสดงการเริ่มต้น ที่
ชัดเจน  หรือแสดงความคดิเห็น
ที่เป็นขอ้สรุปอย่างชดัเจนอย่างใด

นักศึกษาแสดงการเริม่ต้นที่
ชัดเจนและแสดงความคดิเห็นที่
เป็นขอ้ยุตอิย่างชดัเจน 

นักศึกษาพูดเปดิประเด็นและรับ
ฟังข้อ คดิเหน็  รวมทั้งยุติประเดน็
ซึ่งตรึงความสนใจของผู้ฟัง  และ

4  
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คะแนน 

ประเดน็ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

อย่างหนึ่ง ท าให ้เกิดความรู้สึกร่วมกัน 

(2.2) การสบตาผูฟ้งั นักศึกษาน าเสนองานโดยการ
อ่านทั้งหมด และไมม่ีสบตาผู้ฟัง 

นักศึกษาสบตาผู้ฟังบ้างเป็น
บางครั้ง แต่อ่านเป็นส่วนใหญ ่

นักศึกษาสบตาผู้ฟังเปน็ส่วนใหญ่
แต่ยังมองสิง่ที่บันทึกไว้บ่อย ๆ 

นักศึกษาสบตาผู้ฟัง  มองสิง่ที่
บันทึกไว้เป็นบางครั้ง แต่
สามารถตรึงความสนใจของ
ผู้ฟังด้วยการสบตา 

4  

(2.3) การออกเสยีง 
 

นักศึกษาพูดพึมพ า ออกเสียงไม่
ถูกต้อง และพูดเบาเกินไปจนท า
ให้ไม่สามารถไดย้ินอย่างทั่วถึง 
และใช้น ้าเสียงระดับเดียวตลอด
การพูด 

นักศึกษาพูดเสียงเบา ออกเสียง
ไม่ถูกต้อง ผู้ฟังไมค่่อยได้ยนิการ
น าเสนอ มีการเปลีย่นแปลงระดบั
เสียงในบางครั้งของการพูด 

นักศึกษาออกเสียงอย่างชัดเจน 
ค าส่วนใหญ่ถูกตอ้ง  ผู้ฟังส่วน
ใหญ่ได้ยนิการน าเสนอ และมีการ
เปลีย่น แปลงระดับเสียงให้ผลน่า
พอใจ  แต่การพูดบางช่วงไม่ลืน่ไหล 

นักศึกษาใช้เสียงทีช่ัดเจน การ
ออกเสียงค าต่างๆ  ถูกต้อง ผู้ฟัง
ทุกคนได้ยินการน าเสนอ และมี
การพูดอย่างลืน่ไหลมีการเปลี่ยน
ระดับเสียงท าให้ผู้ฟังสนใจ 

4  

(2.4) ภาษาทา่ทาง 
 

ไม่มีการเคลื่อนไหว มีการเคลือ่นไหวนอ้ยมาก การเคลื่อน ไหวเป็นไปอย่างลื่น
ไหล และช่วยให้ผู้ฟังมองเห็น
ภาพ 

การเคลื่อนไหวหรือกิริยาที่แสดง
ช่วย เพ่ิมความชดัเจน 

4  

(2.5) ความมสีต ิ
ความมัน่ใจ 

นักศึกษามีความเครียดและวิตก
กังวล  มีปัญหาในการแก้ข้อ 
ผิดพลาด 

นักศึกษามีความตึงเครียด   
ปานกลาง  มีปัญหาในการแก้
ข้อผดิพลาด 

นักศึกษามีท่าทางผอ่นคลายมี
ความเชือ่มั่นเป็นตัวของตัวเองไม่
มีขอ้ผิดพลาด 

นักศึกษามีขอ้ ผิด พลาดน้อยแต่ก็
แก้ไข ได้รวดเร็ว  มคีวามตึง
เครียดน้อยหรือไมม่ีเลย 

4  
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คะแนน 

ประเดน็ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

(3) สือ่การ
น าเสนอ(16) 

(3.1) ความนา่สนใจ
ของสือ่การน าเสนอ 

ไม่มีหน้าใดของสื่อการน าเสนอ มี
ความน่าสนใจ 

จ านวนหน้าบางส่วนของสือ่การ
น าเสนอ มคีวามน่าสนใจ 

จ านวนหน้าส่วนใหญข่องสือ่การ
น าเสนอ  มคีวามน่าสนใจ 

ทุกหน้าของสือ่การน าเสนอ มี
ความน่าสนใจ 

4  

(3.2) ความชดัเจน
ของภาษาในการ
สือ่สาร 

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ ไม่
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได ้

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
เป็นบางส่วน 

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
เป็นส่วนใหญ ่

ภาษาที่ใช้ในสื่อการน าเสนอ 
สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

4  

(3.3) ฟอนตอ์กัษร ใช้ฟอนตอ์ักษรที่หลากหลายมาก
เกินไป 

มีเนือ้หาเพียงส่วนในสื่อการ
น าเสนอ ที่ใช้ฟอนตอ์ักษร
เดียวกัน 

มีเนือ้หาส่วนใหญ่ในสือ่การ
น าเสนอ ที่ใช้ฟอนตอ์ักษร
เหมือนกนั 

ใช้ฟอนตอ์ักษรเดยีวกันทั้งหมด
ในสือ่การน าเสนอ 

4  

(3.4) ความเหมาะสม
ของเนือ้หาในแตล่ะ
หนา้ 

ไม่มีหน้าใดของสื่อการน าเสนอ มี
จ านวนเนื้อหาทีเ่หมาะสม 

จ านวนหน้าบางส่วนของสือ่การ
น าเสนอ มีจ านวนเนือ้หาที่
เหมาะสม 

จ านวนหน้าส่วนใหญข่องสือ่การ
น าเสนอ  มีจ านวนเนื้อหาที่
เหมาะสม 

ทุกหน้าของสือ่การน าเสนอ มี
จ านวนเนื้อหาทีเ่หมาะสม 

4  
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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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ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

4 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall opinion 3 3 3 
 
 
 
 
 
 



  

121 
 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 6 

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

บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคคลร่วมภายใต้ คณะ
ศ ิลปศาสตร ์ และว ิทยาการจ ัดการ ภายใต ้ ร ะ เบ ี ยบและม ี ร ะบบสว ั สด ิการ 
(http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ทั้งนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีระบบ“รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ” ได้มีระบบและแนว
ทางการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความก้าวหน้าในทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สาขาวิชาได้มีการส ารวจโหลดงานของสาขาวิชา
ทุกปีเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลังในอนาคต จากการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพจากอดีตจน
ปัจจุบันท าให้คณาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
100% (7 คน) จากแผนการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 4 คนจนเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื ่อนงานหลักสูตรในปัจจุบัน ทั ้งนี ้คณะฯ มีแผนการเข้าสู ่การขอต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรประจ าคณะ โดยในรอบการประเมินนี ้สาขาฯ มีอาจารย์ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 คนรวมเป็น 3 คนคิดเป็น 42% ของ
สาขาวิชา  

ภายใต้ระบบงานตามแผนพัฒนาระดับวิทยาเขตฯและคณะฯ มีแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย ทั้งทุนวิจัยภายในของ
มหาวิทยาลัย ของวิทยาเขตฯ และทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตฯและ คณะฯจัดให้
มีระบบงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้การสอนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ PSU Teaching Professional Standards Framework 
(PSU TPSF) [tpsf.psu.ac.th/] ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการ
สอนใหม่ เช่น LMS@PSU และ PSU MOOC เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ 
(Career path) ให้กับอาจารย์ที่เข้ามาใหม่และอาจารย์ปัจจุบัน  

ด้านการบริการวิชาการของสาขาฯ ภายใต้คณะฯ ได้ท าข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในการสนับสนุนบุคลากร
ของสาขาฯ ในการบริการทางด้านการอบรม ทักษะความรู้ วิชาชีพ ให้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ทั้งนี้คณาจารย์ของสาขาได้ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในภาระงานส่วนบุคคลของคณาจารย์ในสาขาที่ส าคัญ 

-
http://www.perso
nnel.psu.ac.th/pe
r11.html 

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

http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
https://tpsf.psu.ac.th/


  

122 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
หลักสูตรในปัจจุบันมีคณาจารย์ทั้งหมดของหลักสูตรส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเพิ ่งได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเพิ ่มขึ ้น 1 ท่าน ท าให้
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : จ านวนอาจารย์ มีสัดส่วนที่ดีขึ้น (แม้จะยังสูงกว่า
ระดับที่เหมาะสม) ดังแสดงในตาราง A6.1 และ A6.2  
 แนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากในปีการศึกษา 2560 มีคณาจารย์ใน
หลักสูตรทุกท่านมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ท าให้สาขามีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ
และคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 100% นอกจากนี้ยังมีอาจารย์สาขาได้รับต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 1 คนรวมเป็น 3 คนที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รอบปีการประเมินนี้ไม่มีอาจารย์ลาออกจากสาขา ใ น
ส่วนของแนวโน้มการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพิ่มขึ้นท าให้สามารถปฏิบัติงานในเชิงวิชาการได้มากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์การหลักสูตรในการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

-เอกสารแสดง FTE 
และ Staff to 
student ratio  

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated 
          ระบบ กลไก แนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์ 
          การรับอาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 - การได้มาซึ่งต าแหน่งอาจารย์ในสาขา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตราก าลังตามแนวทางที ่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การวิเคราะห์จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และภาระงานสอน (Teaching Load) เพื่อสะท้อน
ภาระงานในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผน
อัตราก าลังระยะ 4 ปี เป็นประจ าทุกปี  โดยเริ่มกระบวนการจากสาขาแจ้งความจ านง/
ปัญหาความต้องการอาจารย์ในสาขา วิทยาเขตท าหน้าที่พิจารณาค านวณภาระงาน และ
น ามาจัดล าดับความส าคัญทั้งวิทยาเขต ก่อนส่งเรื ่องขอต าแหน่งใหม่มหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 - ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ั บ เ ข ้ า / ค ั ด เ ล ื อ ก อ า จ า ร ย ์  ย ึ ด ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 1.1การแต่งตั ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยึดตามระเบียบของ สกอ. ว่าด้วย
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไก /กระบวนการ
แต่งตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลาง คือ 
ก าหนดภาระงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านใน TOR การประเมิน อาจารย์ และ KPI ระดับ

-เอกสารเกณฑ์
กระบวนการสรรหา
บุคคลากร 



  

123 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
หลักสูตร นอกจากนี้ในคณะยังได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินอาจารย์ ให้เหมาะสมกับภาวะ
ขาดแคลนบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารอาจารย์ให้ปฏิบัติภารกิจของคณะและ
สาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

มีระบบการประเมินระดับสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร โดยเกณฑ์
การประเมินจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะของบุคลากรทางสายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนา โดยบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ จะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยระดับ
สมรรถนะ (Competency) ที่จะพิจารณาสามารถแบ่งออกเป็นภาระงานตามข้อตกลง 
ประกอบด้วยการสอน วิจ ัยและผลงานวิชาการอื ่นๆ บริการวิชาการ ท านุบ  ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื ่นโดย สมรรถนะ (Competency) ที ่กล่าวมานั้นจะไป
สอดคล้องกับ พันธกิจของ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
วิจัย 
 

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

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

การสนับสนุนและการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ตามพันธกิจหลัก 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ คุณวุฒิการศึกษา การขอต าแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาตนเองด้านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ โดยผ่านแผนงานและระบบงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตฯ และคณะฯ โดย 

ระบบงานมหาวิทยาลัย ที่ส าคัญได้แก่  
(1) กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

ควบคุม งบประมาณเงินรายได้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในลกษณะการจัดประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน สื่อเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรไปประชุม 
อบรม สัมมนา ยังหน่วยงาน ภายนอก การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานไป
ราชการต่างประเทศ และงานการจัดการความรู้ 

(2) ส านักวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนพันธ
กิจว ิจ ัยของมหาวิทยาล ัย โดยการสร ้างความเข ้มแข ็งและเพ ิ ่มข ีด
ความสามารถในการท าวิจ ัยของบุคลากร การสนับสนุนทุนวิจัย การ
สนับสนุนการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งการสนับสนุนทุนการ
เดินทางไปน าเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  
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(3) กองบริการการศึกษา ซึ่งมีระบบงานในการพัฒนาส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์ 

เช่น ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ ทุนสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ ระบบงานพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การประสานงานการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่  

 ระบบงานของวทิยาเขตและคณะฯ ผ่านการก าหนดแผนการท างานโดยใช้แผนกล
ยุทธ์ว ิทยาเขตฯและ แผนกลยุทธ์คณะฯ เป็นแนวทางในการก าหนดโครงการและ
งบประมาณเพื่อการสนับสนุนและการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ ทั้งนี้ระบบงานที่
ส าคัญได้แก่ 

(1) คณะกรรมการกองทุนวิจัย ซึ ่งมีบทบาทหน้าที ่ในการขับเคลื ่อนและ
สนับสนุนพันธกิจวิจัยของหน่วยงานและบุคลากรภายในวิทยาเขต 

(2) กองวิชาการและพัฒนานักศึกษา  มีบทบาทหน้าที ่ในการสนับสนุน
ระบบงานวิชาการของวิทยาเขตฯ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิเทศสัมพันธ์ งานวิจัย 

(3) วิทยาลัยชุมชนฯ มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนระบบงานด้านการ
บริการวิชาการของบุคลากรของคณะฯ 

 ทั้งนี้ในรอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและรอบการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ 
คณะได้มีการจัดท าการส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรเพื่อน ามาก าหนดเป็น
แผนปฎิบัติการของคณะต่อไป 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
          คณะฯ ท าการถ่ายทอด KPIs ผ่านสาขาฯ เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
หลักสูตร โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ ประจ าปี และเพื่อน าไปผลมาปรับปรุงการ
ท างานด้านการจัดการเรียนการสอนและการขอก าหนดแผนพัฒนานักศึกษาของสาขาฯใน
ปีถัดไป ด้านการส่งเสริมผลการปฏิบัติงานสู ่ความส าเร็จขององค์กร คณะฯและ 
มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมการให้รางวัลแก่คณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งยกย่องให้
เกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผู้สอน
ดีเด่น รางวัลอาจารย์รุ ่นใหม่ดีเด่น รางวัลการบริการวิชาการดีเด่น การให้เงินรางวัล 
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตฯ มีระบบการให้เงินรางวัลด้านการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
ตลอดจนคณะฯ มีการจัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ภายในคณะและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งจากจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

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

บุคลากรของสาขามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง  
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
จากภายในและภายนอกมหาว ิทยาล ัย ตลอดจนมีการเผยแพร ่ผลงานว ิจ ัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ (ฐาน TCI) และนานาชาติ ( ฐาน SCOPUS & WoS) อย่าง
ต่อเนื่อง แสดงในตาราง A6.3 A6.4  A6.5 และ A6.6 ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การได้รับการกระตุ้นให้เริ่มต้นปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านการท า
ข้อตกลงภาระงาน  มีการจัดแบ่งภาระงานสอน งานวิจัยตามอายุการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และต าแหน่งวิชาการที่ถือครอง นอกจากนี้บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีงานวิจัยต่อเนื่องและผลงานเป็นที ่ประจักษ์  มีการควบคุมก ากับผ่านการ
ก าหนดระดับผลงานที่ควรจะเป็นในแต่ละรอบประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินผลที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งในภาพรวมบุคลากรในสาขาสามารถปฏิบัติภาระงานวิจัยได้ตาม
และเกินเกณฑ์ขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ประจ าปีของบุคลากรสายวิชาการ 
ตาราง A6.1 ข้อมูล Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff to student ratio  
 

Category M F 
Total 

Percentage of PhDs 
Headcounts FTEs 

Professors 0 0 0 0 0 
Associate/ 
Assistant Professors 

2 1 3 N.A. 100% 

Full-time Lecturers 2 2 4 N.A. 100% 

Part-time Lecturers 0 0 0 0 0 

Visiting Professors/ 
Lecturers 

0 0 0 0 0 

Total 4 3 7 254.56 100% 
 
ตารางA6.2  ข้อมูล Staff-to-student Ratio 
 

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
1st Year 1.25 33.58 1.08% 

2nd Year 0.97 45.58 1.03% 

3rd Year 0.99 108.67 0.91% 

4th Year 0.69 66.72 1.21% 
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ตารางA6.3  ข้อมูล Research Activities ของอาจารย์ประจ าสาขา 
 

Academic 
Year 

Types of Publication 
Total 
(Staff) 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

ln-house/ 
Institutional 

National Regional International 

2559 - 1 - 1 2 (6) 0.33  
2560 - 3 - 3 6 (7) 0.86 
2561 3 2 - 2 7 (7) 1.00 
2562 - 7 - - 7 (7) 1.00 
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ตารางA6.4  ข้อมูลด้านการตีพิมพ์หรือการน าเสนอของอาจารย์ประจ าสาขา 
 
ล าดบั ชือ่บทความวจิยั ผูป้ระพนัธ ์ เดอืน – ป ีที่

ตพีมิพ ์
ชือ่วารสารทีต่พีมิพ์ ฐานขอ้มลู 

1. ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้ ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ ์ 2559 วารสารหาดใหญ่วิชาการ TCI2 
2. Copula Based Volatility Models and Extreme Value Theory 

for Portfolio Simulation with an Application to Asian Stock 
Markets 

ดร.อภิวัฒน์ อายสุุข 2516 Studies in Computational 
Intelligence 

SCOPUS 

3. ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผใ่นอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพไข่ 
และปริมาณไขมันในชอ่งท้องของไก่ไข่  

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2560  วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

TCI 1 

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

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2017  Italian Journal of Animal 
Science 

ISI (Q 3) 

5 การรับรู้ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขยีว ผศ.ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2560 วารสารการจัดการสมัยใหม ่ TCI 1 
6. การวิเคราะห์การเชื่อมโยงราคายางพาราจากโลกสู่เกษตรกรไทย ผศ.ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 

และดร.ภาสกร ธรรมโชติ 
2560 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ TCI 1 

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

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข 2017 Thai Journal of 
Mathematics 

Scopus & 
WoS 

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

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข 2017 Thai Journal of 
Mathematics 

Scopus & 
WoS 

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

ดร รพี พงษ์พานิช 2018 Agricultural Economics ISI 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  

128 
 

10. การก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรับปาล์มน ้ามนัคุณภาพ ผศ ดร ส ุทธิจ ิตติ ์ เช ิง
ทอง 

2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 

 

11. Assessment of Factors Influencing Rajjaprabha Dam’s Image 
and Tourists’ Decision to recommend Rajjaprabha Dam’s to 
Others 

ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 

 

12. โครงสร้างเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดร อภิวัฒน์ อายุสุข และ 
ผศ ดร วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 

2018 LAM NICE Conference 
(Proceeding) 

 

13. ผลกระทบของราคาน ้ามันต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยข์องกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน 

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข 2561 วารสารการจัดการสมัยใหม ่ TCI 1 

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

ดร.อารีรัตน์ ทศดี  2018 Canadian Journal of 
Animal Science 

ISI 

15. กลยุทธ์การสือ่สารองค์กรเพื่อสรา้งวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง ดร. ณัฐยายวงใย 2561 วารสารการจัดการสมัยใหม ่ TCI  
16 การแบ่งกลุ่มผู้ปลูกปาลม์น ้ามนัโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2562 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ TCI 
17 แรงจูงใจในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดร ภาสกร ธรรมโชติ 2562 การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์
Conference proceeding 

 

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

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

 

19 ผลการเสริมผงฟักข้าวในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพและสขีองไข่แดง.  ดร.อารีรัตน์ ทศด ี 2561 วารสารวิจัยและส่งเสริม
วิชาการเกษตร,35 (2) : 
470-476 

TCI 1 
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20 ผลการเสริมใบชะพลใูนอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพไข่และปริมาณ
เชื้อแบคทเีรียในมูลของเป็ดไข ่

ดร.อารีรัตน์ ทศดี 2562 แก่นเกษตร,47(1): 741-746 TCI 1 

ตารางA6.5  ขอ้มูลการไดท้นุวิจยัของของอาจารยป์ระจ าสาขา 
 
ผู้ได้รับทุน ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน   ระยะเวลาเริม่ต้นสิ้นสุด

โครงการ 
ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ 
เชิงทอง 

1. สถานภาพความรู้งานวิจัยด้านปาล์มน ้ามัน สกว 15 สิงหาคม 2559-12 
พฤศจิกายน 2560 

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

3 พลังงานทางเลือกตน้ทุนต ่าในการเลี้ยงโคนมรอบ 3  2561 
4 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวตอ่ช่วงแสง มีระยะเก็บ

เกี่ยวและล าต้นสั้นลงโดยการผสมพันธุ์และใช้เครื่องหมายโมโลกลุช่วย
คัดเลอืก 

 2561 

5 พลังงานทางเอกต้นทนุต ่าในการเลี้ยงโคนมรอบ 4  2561 
6 ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน

อเนกประสงคใ์นฟาร์มโคนมรายย่อย 
  

 7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วงแสง มีระยะเก็บเก่ียว  
และล าต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และใช้เครื่องหมายโมเลกลุช่วย
คัดเลอืก 

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

 8 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเงาะผ่านระบบสหกรณ์เพื่อสร้างมลูค่าเพ่ิมของ
เงาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สกสว มิย. 2562 – มิ.ย. 2563 

ดร.อารีรัตน์ ทศด ี 1. ปัจจัยที่มีผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะของผู้บริโภคในเขต
ภาคใต้ตอนบน 

ทุนอดุหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 
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ผู้ได้รับทุน ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน   ระยะเวลาเริม่ต้นสิ้นสุด
โครงการ 

(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %) 
 2. มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพ่ือการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่าในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ทุนอดุหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
(ผู้ร่วมวิจัยโครงการ ฯ 40 %) 

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

ดร. วีรศักดิ์ คง
ฤทธิ์  

1. การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

 2. การรับรู้การสร้างภาพลักษณ์สมุยสีเขียว สกว  
ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ 

1. แผนงานวิจัย แนวทางการเพิ่มคา่ใช้จ่ายต่อหัวของนักทอ่งเที่ยวใน
ภาคใต ้

สกว ธค 60- พย61 

 2. การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามันแบบบูรณาการและยั่งยนื สกว. 2562 
ดร. ณัฐยา ยวงใย 1. ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใน

การพัฒนาเป็น MICE Destination 
งบบูรณาการจังหวัด ส.ค. 60 - ส.ค. 61 

 2. มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในเกาะพะงันเพ่ือการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
(หัวหน้าโครงการ ฯ 60 %) 

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

ดร.รพี พงษ์
พาณิชย์ 

1 การวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการด าเนินงานของท่าอากาศ
ยานในเขตพื้นที่ภาคใต ้

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

1 มี.ค.62 - 28 ก.พ.64 

ดร.อภิวัฒน์ อายสุุข 1. แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอนัดามัน สกว ธค 60- พย 61 
 2. รูปแบบการจัดการความรู้โดยชุมชนมสี่วนนร่วมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาต าบลมะขามเตี้ย 
ม.สงขลานครินทร ์ มีค 61 

 3. การศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สกว มิย 59-พค 60 
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ตารางA6.6 ขอ้มลูการพฒันาทางวชิาชพีของอาจารย์ประจ าสาขา 
 
ผู้เข้ารับการอบรม ล าดับที่  รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ หน่วยงานที่จัด วัน/เดืนอ/ปี 

ผศ.ดร.สุทธิจิตต์ 
เชิงทอง 

1. อบรมด้านการวิจัย ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี 19-20 กค 60 

2. Research zone ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

25-26 พค 60 

3. พบปะเจราจากับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ส านักวิจัยและพัฒนา 14-20  มค 60 

 4 Research zone ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

26-29 พย 61 

 5 Research zone ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

28-31 มค 62 

 6 เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

25 ตค. 61  

ดร. อารีรัตน์ ทศ
ด ี

1. เทคนคิการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี 26 ม.ิย.2560 

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

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนนุวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

9 ส.ค. 2560 

 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

4 มิ.ย. 2561 
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 5. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

25 ตค. 61  

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

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

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนนุวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

2. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันที่ 11-15 
มิ.ย.60 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

9 ส.ค. 2560 

 4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กับคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชามหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

4 มิ.ย. 2561 

 5. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

25 ตค. 61  

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

ดร.วีระศักดิ์ คง
ฤทธิ์ 

1. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันที่ 11-15 
มิ.ย.60 

2. อบรมเชงิปฏิบัติการ Authentic Teaching and Assessment คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

7 เม.ย. 60 

http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=75
http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/personal_detail.php?type=2&staff_id=75
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 3. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

25 ตค. 61  

ดร.ภาสกร ธรรม
โชติ 

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

ศูนยส์งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์  

วันที่ 19-20 
มิถุนายน 2560 

 2. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ  

25 ตค. 61  

ดร.อภิวัฒน์ อายุ
สุข 

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

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนนุวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

2 TQA Criteria สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ มีค 60 

3 TQA Internal Organization Assessment  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ สค 60 
 4. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ  
25 ตค. 61  

 5 หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 2  สนง.ประกันคุณภาพ  27-29 มิย. 62 
ดร. รพี พงษ์
พานิช 

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพือ่เครือข่ายชุมชนและหน่วยงาน
ในท้องถ่ิน 

 กค61 

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

ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนนุวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธาน ี

6 มิ.ย.2560 

3. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ วข.สุราษฎร์ธาน ี

วันที่ 11-15 
มิ.ย.60 

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

ศูนยส์งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์  

วันที่ 19-20 
มิถุนายน 2560 

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

สกว. ร่วมกับ (มูลนิธิมัน่พัฒนา) วันที่ 22 – 24 
มิถุนายน 2560 

6. เทคนคิการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่วนงานพัฒนาหลักสูตร งาน
สนับสนนุวิชาการ กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา มึสงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธาน ี

26 ม.ิย.2560 

7. อบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที4่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริทนร ์

วันที่ 2 – 8 
ก.ค. 2560 

 8. เทคนคิการเขยีนบทความเพือ่ตพิีมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

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

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

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

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

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

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

AUN 7  
Support Staff Quality 
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ผลการประเมนิตนเอง 
 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2561 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

2 3 3 

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

3 3 3 

Overall opinion 3 3 3 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 7 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้วิทยาเขตฯ 
มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ทั ้งนี ้บ ุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จะ
ได้ร ับการสนับสนุนจากวิทยาเขต ฯ รับผิดชอบโดยกอง
แผนงาน  ซึ ่งได ้ก  าหนดแผนยุทธศาสตร ์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรให้มีศักยภาพในการท างานและมีทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการนักศึกษาและบุคลากร 
มีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่องาน
แผนตามรอบปีงบประมาณ บุคลากรสายสนับสนุนท าการ
สน ับสน ุนงานหล ักส ูตรภายในคณะฯ โดยบ ุคลากรได้
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้การก ากับดูแลของรอง
คณบดีแต่ละฝ่ายและมีการวางแผนร่วมกันในการวิเคราะห์งาน
เพื ่อก  าหนดภาระ งานเช ิงพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานในที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อเป็น
การติดตามและรับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน ในแต่ละ
รอบปีงบประมาณ  ทั้งนี้ในบทบาทการพัฒนาบุคลากรในส่วน
ของคณะได้มีจัดสรรงบประมาณเพื่อบุคคลากรในการพัฒนา
ตัวเองนอกเหนือจากงานวิทยาเขตฯ โดยมีการก าหนดลงใน
แผนงานแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ นอกจากนี ้ย ังมีการ
สนับสนุนงานจากบุคลากรของวิทยาเขตตามนโยบายการ
บริหารแบบรวมศูนย์ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา งานทะเบียนกลาง งานการเงิน
และพัสดุ งานบุคคล งานอาคารสถานที่  และงานแผนและ
ประกันคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ของทางวิทยาเขตฯ 

- แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต คณะ ปี 
2558 
 
- แผนการปฏิบัติการของแตล่ะสว่นงาน 
 
- หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์
ธาน ี
 
- นโยบายการรวมศูนยบ์ริการของวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 
 
 

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

ค ุณสมบ ัต ิพ ื ้นฐานของบ ุคลากรถ ูกก  าหนดให้
สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ กล่าวคือบุคลากรมีทักษะในการใช้โปรแกรม

- ประกาศรับสมคัรคดัเลือกบคุคล 
 

- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
คอมพิวเตอร์ ส านักงาน และคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานหลักสูตรฯ  หัวหน้าสาขาจะร่วม
ก าหนด คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกับฝ่ายบริหารคณะฯ และ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต ฯ ในการรับสมัคร
บุคลากรจะด าเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
บนหน้า ข่าวรับสมัครงานโดยผู้สมัครสามารถเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดได้โดยการดาวน์โหลด  

กระบวนการคัดเลือกบุคลากรก าหนดให้มีการสอบ
ข้อเขียน และสัมภาษณ์โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับส่วนงานหรือหัวหน้างานเป็นกรรมการคัดเลือก ฝ่าย
บริหารงานบุคคลของวิทยาเขต ฯ และฝ่ายบริหารคณะฯ จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลกฎระเบียบและสวัสดิการ แก่ผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือก โดยมีการจัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรใหม่
เพื ่อสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบงานของคณะฯ และ
หน่วยงานในวิทยาเขตตลอดจนทิศทางการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 เนื่องจากเป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ท า
ให้การระบุและการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนจะด าเนินการประเมินจากส่วนกลาง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการก าหนด TOR กลาง
และภาระงานแบ่งเกณฑ์การให้คณะ ในลักษณะ คะแนนงาน
ทั่วไป และงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา 
งานนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและ
การให้บริการสร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

- ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื ่องเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบ ัต ิการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

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

 ทั ้งนี ้ในการรายงานผลปฏิบัติงานแต่ทุกรอบการ
ประเมินจะมีหัวข้อให้บุคคลากรระบุความต้องการในการอบรม
และพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนเพื ่อเป็นข้อมูลให้กับ
หัวหน้างาน เพื ่อจัดให้มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาตาม
ความต้องการของบุคลากรเฉพาะราย ทั้งนี้คณะได้มีการ
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 
จัดสรรงบประมาณตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service 

      ระบบการเสริมแรงของงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
แบ่งออกเป็น แบบเป็นทางการ บุคลากรสายสนับสนุนงาน
หลักสูตรภายในคณะฯ แบ่งการบริหารจัดการเป็นฝ่ายต่างๆ 
ตามภารกิจของหลักสูตร ฯ ดังนี้คือ ฝ่ายบริหารและวิจัย ฝ่าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการด าเนินการตามภารกิจหลักของคณะฯ 
และเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การ
วิจัย และการบริการ วิทยาเขต ฯ จึงมีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการสรรหาผู้ที ่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น และมีการให้รางวัลยกย่องให้เกียรติโดยแบ่งเป็นระดับ
ขั้นผลการปฏิบัติงานดีเด่น และดีมากด้านต่างๆ ในวันปีใหม่ 
วันสงกราน และวันแห่งคุณค่าของสงขลานครินทร์ แบบไม่
เป็นทางการ มียกย่องชมเชยส่งเสริมการท างาน เช่น การที่
ผู ้บริหารมีการเลี ้ยงอาหารกลางวันให้แก่บุคคลากรในวัน
ส าคัญ เช่น วันเกิด วันส าเร็จการศึกษาของเจ้าหน้าที่ วันเสร็จ
สิ้นภารกิจของกิจกรรมและโครงการของคณะ   

- เว็บไซด์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ตาราง A7.1 จ านวนเจ้าทีฝ่า่ยสนบัสนนุ (Number of Support staff)  ปกีารศกึษา 2560 จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา (เดอืนสงิหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) 
 

หน่วยงานสนบัสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสดุ (จ านวน) 

รวม 
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมดุ 0 1 2 1 0 4 

บุคลากรศนูยส์ารสนเทศ 0 2 10 1 0 13 

บุคลากรห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์ 1 1 18 4 1 25 

บุคลากรด้านงานบริหาร 7 5 63 7 0 82 

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา 0 0 17 7 0 24 

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานกัศึกษา 0 0 8 1 0 9 
บุคลากรด้านงานทะเบียนและ
ประมวลผล 0 0 6 1 0 7 

บุคลากรศนูย์กีฬา 0 0 5 0 0 5 

บุคลากรด้านบริการวิชาการชุมชน 0 0 1 1 0 2 

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาต ิ 0 0 1 1 0 2 

รวม 8 9 131 24 1 173 

 
ตาราง A7.2 จ านวนบุคลากรของวทิยาเขตฯ  
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Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the expectedme are 

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

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

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

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

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

AUN 8 
Student Quality and Support 



 
 

142 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

4 3 3 

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

3 3 3 

Overall opinion 3 3 3 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 8 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 
          หลักสูตรมีการการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ใ น โ ค ร ง ก า ร ต ่ า ง ๆ  ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า  
          หลักสูตรฯได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้า
ศึกษา  หลักสูตรฯ ด าเนินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปี
การศึกษา ตามนโยบายของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอย่างมีระบบ โดย
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
           1. ระบบโครงการรับตรง (14 จังหวัดภาคใต้) มหาวิทยาลัย
ด  า เ น ิ น ก า ร  ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ด  า เ น ิ น ก า รต าม ร ะ บบ แล ะ  ก ล ไ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยหลักสูตรฯ มีการก าหนดคุณสมบัติ
ทางการศึกษา ค่าน ้าหนักเกณฑ์ขั ้นต ่า แต่ละวิชา มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดองค์ประกอบชุดวิชาที ่ใช ้ในการคัดเล ือก จ านวนรับ และ
ด าเนินการในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ 
            2. ระบบการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ระบบกลาง (Admissions) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก
ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยคณะฯ มีส่วนร่วม 
และหลักสูตรฯ  มีการก าหนดคุณสมบัติ จ านวนรับ และด าเนินการใน
ส่วนของการสอบสัมภาษณ์  

          3. ระบบโครงการที่วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยด าเนินการรับ
สมัคร (โดยวิธีพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560 นอกเหนือจากระบบการรับ
นักศึกษาโดยวิธีรับตรงและ Admissions แล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเรียน
ไม่ครบจ านวนตามเป้า ทางวิทยาเขตฯ ได้มีโครงการรับนักศึกษาโดยวิธี
พิเศษ เพิ่มเติมซึ่งรับผิดชอบโดยงานรับนักศึกษาดังนี้ โครงการเยาวชน
ร่มศรีตรัง, โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน, โครงการเพชรนครินทร์และ 
โครงการเส้นทางอาชีวสู ่ร ั ้วสงขลานครินทร์ โครงการผลการเรียนดี 
โครงการมุ่งมั ่นสู่สงขลานครินทร์ และโครงการทุนช้างเผือก ซึ ่งทาง
หลักสูตรฯ ได้ร่วมรับนักศึกษาเข้าเรียนในโครงการดังกล่าว  

      ในการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการ
พิเศษนี้ หลักสูตรฯได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษา 

- เว็บไซด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
-เ อกส า รปร ะ ช าส ั มพ ั น ธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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โดยก าหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต ่ากว่า 2.50 และในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนรับ
นักศึกษาใหม่ ตามแผนการรับทั้งหมดจ านวน 120 คน และท าการ
คัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์โดยการสัมภาษณ์โดย กรรมการซึ่งเป็น
อาจารย์ในหลักสูตรฯ จ านวน 2 คน จากโครงการรับนักศึกษาใหม่ที่
กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรฯได้ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2562 รวม  53 คน  โดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท าหน้าที่
ตา่ง ๆ ในการรับนักศึกษา และด าเนินการตามกระบวนการ โดย สาขามี
การประชุมและพิจารณาจ านวนและคุณสมบัติทุกปี และด าเนินการ
คัดเลือกใบสมัครตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว
ให้กับวิทยาเขต ในการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้จากยอดนักศึกษาใหม่ปี 
2562 ของสาขามีจ านวนลดลง หลักสูตรได้น าผลดังกล่าวมาท าการ
ทบทวนเพ ื ่อจ ัดท  าแนวทางการร ับน ักศ ึกษาใหม ่ในการประช ุม
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยทางหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าน่าจะมา
จากผลของการใช้ระบบ TCAS ใหม่ในการรับนักศึกษาใหม่คร้ังแรก 

          นอกจากนี้ หลักสูตรฯร่วมกับงานรับนักศึกษาได้จัดข้อมูลแขวน
ไว้เป็นประกาศทางเว็บไซต์โดยก าหนดช่องทางการรับสมัครในวิธีการ 
เงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆของนักเรียนและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา  
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
           การรับนักศึกษาใหม่ในโครงการต่างๆ หลักสูตรได้ก าหนด
เกรดขั้นต ่า 2.50 เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน ที่เชื่อได้ว่าจะท าให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเรียนได้จบตาหลักสูตร ยกเว้น
โครงการรับแบบ Admissions และ โครงการรับตรง (14 จังหวัด
ภาคใต้)  อีกทั้ง ELOs ของหลักสูตรเน้นทักษะการคิดและค านวณเป็น
พื้นฐานส าคัญในการเรียน จึงได้ก าหนดรับรับเฉพาะผู้ที่จบ สายวิทย์ -
คณิต และ ศิลป์-ค านวณ       
 การรับเข้านักศึกษาแต่ละโครงการมีวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู ้เร ียนแตกต่างกัน โดยโครงการรับตรง/ โควตาพิเศษที่
มหาว ิทยาล ัยด  า เน ินการ และการร ับบ ุคคลเพ ื ่ อ เข ้ าศ ึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ด าเนินการตามระบบ

- รายงานการประชุมสาขา/ 
แผนการรับนักศึกษา 

- ตาราง A8.1 
- ตาราง A8.2 
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และกลไกตามมติของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษา รวมถึง
ค่าน ้าหนักเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวิชา ส าหรับในระดับหลักสูตร ฯ จะมีส่วนใน
การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวด้วย อีกทั้งมีในการด าเนินการใน
ส่วนของการสอบสัมภาษณ์เอง โดยตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่
เป็นอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์และกลั่นกรองคุณสมบัติการประเมินผล
วิธีการรับเข้าและเกณฑ์การรับเข้า 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload 
           การก ากับติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ การวางแผนการเรียนของผู้เรียนนั้น หลักสูตรฯ ได้จัดให้มี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาครบทุกคน (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ดูแลนักศึกษาของตัวเองตลอด 4 ปี หรือจนกว่าจะจบหลักสูตร) และทาง
หลักสูตรฯ ยังได้จัดโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปี
การศึกษาเสริมด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านการเรียน การใช้
ชีวิตของนักศึกษา และปัญหาต่างๆ    
 หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนลงทะเบียนและหลังจากนั้นจะจัดขึ้น
ในสัปดาห์ที่ 2 หลังสอบกลางภาค อีกทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผล
การเรียน รับฟังและให้ค าแนะน าในการเรียนและการแก้ปัญหาให้แก่
นักศึกษาในที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ ติดตามข้อมูลผล
การลงทะเบียนและผลการเรียนของนักศึกษาโดยผ่านระบบสารสนเทศ
นักศึกษา(https://sissurat9.psu.ac.th/Default.aspx) เพื่อช่วยในการ
วางแผนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายัง
สามารถบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในระบบสารสนเทศรายบุคคล 
นักศึกษาสามารถเข้าดูย้อนหลังได้ และยังจัดเวลาส าหรับให้ ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง  
 การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อนหรือมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์นั้น 
ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ระดับผลการเรียนอยู่ในสภาพ
รอ พินิจ (ระดับผลการเรียน 1.00- 1.99 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี
ที่ 1) และสภาพวิทยาทัณฑ์ (ต ่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้น
ปีที่ 1และชั้นปีที่ 2, 3 และ 4) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนผ่านเวปไซด์ของ
มหาวิทยาลัยจนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นชอบ ดังนั้นนักศึกษาจะต้อง
เข้าพบและปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อ

- โครงการนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระบบสารสนเทศนักศึกษา 
- มคอ.3 
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อาจารย์เห็นด้วยกับแผนการเรียนของนักศึกษาแล้ว หลังจากนั้นอาจารย์
สามารถอนุญาตให้ลงทะเบียนโดยการปลดล็อคในระบบลงทะเบียน
รายบุคคล นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาเร่ิมท าการศึกษาแล้วอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาจะถูกก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่
ไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน โดยชั่วโมงให้ค าปรึกษาจะถูกก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนทุกท่านระบุใน มคอ.3 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 
             ผลจากการที่หลักสูตรฯ ได้มีระบบติดตามการได้งานท าของ
บัณฑิตผ่านการส ารวจทั ้งจากแบบสอบถามและการติดตามผ่าน 
Facebook ของหลักสูตรฯ พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีแนวโน้มได้งานใน
กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร ดังนั้นในหลักสูตรจึงได้เน้นการเรียน
การสอนในกลุ่มรายวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และจัดให้มี
การฝึกอบรมเพื่อสอบ Single License (ใบอนุญาตส าหรับผู้ขาย
หลักทรัพย์) โดย นศ.ที่สอบผ่าน SL ทุกคนได้เข้าท างานในสถาบัน
การเงินและบริษัทหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมสอบในโครงการ Young Financial Star Competition 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีโครงการติวให้ก่อนสอบทั้งนี้
มีนักศึกษาสอบผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกปี และหลักสูตรฯได้ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมสอบในโครงการ New Breed Analyst@U-Net 2018 และมี
นักศึกษาได้เข้ารอบสุดท้าย 
 ในส่วนของการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา หลักสูตรฯ 
ได้จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะ ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ 
และด้านอื่นๆ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
 นอกจากการการให้ ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจะ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยงานพัฒนานักศึกษาของ
วิทยาเขตภายใต้ระบบรวมศูนย์ รวมถึงโครงการที ่จัดโดยคณะฯ และ
หลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษา  
กล่าวคือ  
1. งานพัฒนานักศึกษาท าหน้าที่โค้ช (ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา) 
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะแนวทางรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่ม
ผู้น าสามารถด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาน าไปสู่การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- เว็บไซด์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
 
- Facebook เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มอ.สุราษฯ 
(https://www.facebook.c
om 
/groups/1334207834175
72/) 
 
- โครงการ New Breed 
Analyst@U-Net 2017 
(https://www.set.or.th 
/newbreed/2014/menu3.
html) 

 

https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups
https://www.set.or.th/newbreed
https://www.set.or.th/newbreed
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2. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ ัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
น ักศ ึกษาท ี ่ส ่ง เสร ิมผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอยู่ก ากับดูแลของคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยผู้บริหารของคณะเป็นองค์ประกอบหลัก โดยจัดท าแผนเป็น 
2 ประเภท คือ  
 1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมที่จัดให้แก่
นักศึกษาโดยงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
 2) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
(กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมตามความชอบความสนใจโดย
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา,สภานักศึกษา,ชมรมต่างๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารเงินบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. มีกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการ
ประกันคุณภาพแก่ผู้น ากิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการด าเนินโครงการ
ต่างๆถูกก าหนดให้มีการวางแผนโครงการ รายงานผลสรุปการด าเนิน
โครงการตามหลักการประกันคุณภาพ PDCA 
      ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและด าเนินชีวิต ดังนี้ 

1. โครงการอบรม Microsoft Excel/Microsoft 
Word/Infographic 
2. โครงการพิมพ์ดีด 
3. โครงการ Microsoft word ส าหรับท ารายงาน 

       นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ที ่เปิดสอน เพื ่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้เพิ ่มเติม เช่น 
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา โครงการสร้างทักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ทั้งนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้ในแต่ละกิจกรรม จะถูกน ามาพิจารณา
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ในการประชุมของหลักสูตร ฯ เพื ่อการด าเนินการจัดกิจกรรมในครั ้ง
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้เพิ่มข้ึน  
       ด้านการส่งเสริมนักศึกษา หลักสูตร ฯ ยังได้สนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดในระดับต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัล 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being 
        วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ 
ประสานพันธกิจ การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรับผิดชอบโดย ส่วนกลาง ซึ่งได้จัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู ้ ซึ ่ง
ประกอบด้วย การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม ด้าน
เทคโนโลย ี และความพร้อมด้านการให ้บร ิการ เช ่น ห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การติดตั้งกล้องวงจรปิด การสร้างเครือข่าย
เสมือนหรือ VPN เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง
เครื่องข่ายของมหาวิทาลัย และติดตั้งจุด Wifi เพื่อให้นักศึกษาได้
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้ง
จุด Wifi ทั่วพื้นที่ภายในอาคาร รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
          ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความ 
ต้องการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจาก
อาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดหาเป็นคราวๆ ไป 
 ห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู ้ ทั้งในรูปแบบของ
หนังสือ วีดีทัศน์ และสื่อการ เรียนรู้อื่นๆ โดยมีการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู ้สอนเพื ่อพิจารณาจัดหาตามความ
เหมาะสม และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ 
 ศูนย์กีฬา วิทยาเขตฯ ได้จัดสร้างสระว่ายน ้า สนามเทนนิส 
สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล ลู่วิ ่งขนาดความ
ยาวสนาม 400 เมตรพร้อมอัฒจันทร์ และห้องฟิตเนส เพื่อบริการให้แก่
นักศึกษาทุกคนที่อยู่ภายในและภายนอกมหาวิทาลัย นอกจากนี้วิทยา
เขตฯ จัดรถบริการรถรับ-ส่ง นักศึกษาตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางภายในวิทยาเขต และยังได้จัดให้มีพื้นที่ส่องสว่างพร้อมโต๊ะ 
เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดอ่านหนังสือให้กับนักศึกษาและการจัดให้มีศูนย์รักษา
ความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูและตลอด 24 ชม. 

- ภาพบรรยากาศในวิทยาเขต 
ฯ 
 
- iqa.surat.psu.ac.th 
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 ระบบรักษาความปลอดภัย จัให้มีการควบคุม ดูแลการเข้าออก
ตั้งแต่ประตูทางเข้าหลัก ทั้ง 3 ทาง พร้อม เจ้าหน้าที่เวรยาม และการ
ตรวจตราในพื้นที่ต่างๆ ของวิทยาเขต รวมถึงการจัดให้มีสติกเกอร์ติด
ยานพาหนะ เพื่อการควบคุม ยานพาหนะ พร้อมทั้งการประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในยามจ าเป็น 
 
ตาราง A8.1 Intake of First-Year Students  

Academic Year 
Applicants 

No. Applied No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557 120 142 143 
2558 120 115 112 
2559 120 138 121 
2560 120 - 112 
2561 120 - 63 
2562 120 - 53 

 
 
 
 
ตาราง A8.2  Total Number of  Students  

Academic Year 
students 

1st 
Year 

2nd 
Year 

3rd 
Year 

4th 
Year 

>4th 
Year 

Total 

2556 122 82 118 62 5 389 
2557 139 104 79 116 2 440 
2558 111 122 100 77 3 413 
2559 121 102 117 100 1 441 
2560 112 118 99 116 3 448 
2561 63 106 118 99 3 389 
2562 53 60 105 116 2 336 
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AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

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

the study expectedme. 
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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ผลการประเมนิตนเอง 
 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall opinion 3 3 3 
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9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 
         ส าหรับกระบวนการในการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ มี
กระบวนการดังนี้  
 1. น าผลประเมินและปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการให้บริการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา 
ในปีการศึกษา 2561 น าเข้าที่ประชุมของของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ 
และศูนย์กีฬา โดยทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง2 ได้พิจารณาร่วมกับผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ โดยเร่ิมตั้งแต่แผนการใช้งาน แผนติดตั้ง และแผนการซ้อม
บ ารุง โดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และศูนย์กีฬา มีการด าเนินงาน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์ 
ความพร้อมด้าน เทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด สนามเทนนิส 
สนามแบตมินตัน สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สระว่ายน ้า และลู่
วิ ่ง เพื ่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วจะน าไปตั้งเป็น งบประมาณ
เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดท าค าขอซื้อหรือด าเนินการ
ในปีต่อไป  
 3. ศูนย์สาระสนเทศและการเร ียนรู ้ และศูนย์ก ีฬา มีแผน
จัดเตรียมก าลังคนรับมือ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน  
 4. ศูนย์สาระสนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา มีระบบการ
ประเมินผลการให้บริการประจ าปี เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ 
จากการ ให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่
ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบข้อมูล อย่างรวดเร็ว  
 ปี 2562 ศูนย์สาระสนเทศและการเรียนรู ้ และศูนย์กีฬา ได้
ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และสถานที ่อ ื ่น ซึ ่ง
ประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 
4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง จ านวน 2 

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- ภาพบรรยากาศในวิทยา
เขต ฯ  
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ห้อง และห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา 
จ านวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 50 ที ่นั ่ง 
จ านวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 1 
ห้อง นอกจากนี้ศูนย์กีฬายังได้จัดเตรียม สนามเทนนิสและสนามซ้อม 
จ านวน 4 สนาม สนามแบตมินตัน จ านวน 3 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 
จ านวน 2 สนาม สนามฟุตบอล 2 สนาม สระว่ายน ้า 1 สระ และลู่วิ ่ง
ขนาด 400 เมตรจ านวน 1 สนาม 
 นอกจากนี้ศูนย์สาระสนเทศฯ และการเรียนรู้ยังได้ก าหนดให้มี
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ 
หนังสือ และ มีแผนส ารวจรายวิชา จ านวน นศ. และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่
ต้องใช้การศึกษา และอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกปีการศึกษา 
เป็นต้น 
 นอกจากนี้ศูนย์ ฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ และ มีแผนส ารวจ
รายวิชา จ านวน นศ. และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้การศึกษา และอื่น 
ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกปีการศึกษา 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 
       การจ ัดหาทร ัพยากรและส ื ่อการเร ียนร ู ้ภายในห้องสม ุด 
ด าเนินการโดยงานบรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการสอบถามมายังอาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งดูข้อมูลได้จาก 
https://iqa.surat.psu.ac.th โดยได้มีการประเมินจากผลด าเนินงานใน
ปีที ่ผ ่านมา ทั ้งนี ้การจัดหา ดังกล่าวจะจัดผ่านความต้องการของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ  
 การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด นักศึกษาและอาจารย์ยังสามารถ
สืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายใน
สถาบันและเครือข่ายภายนอกสถาบัน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-
journal , E-Publish ที่สามารถให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งจัดบริการตอบค าถามและช่วยในการค้นคว้า ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุด หรือการ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง และ

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
-เว็บไซด์ห้องสมุด (บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด) 
http://lib.surat.psu.ac.th/ 
 
- https://tqf-
surat.psu.ac.th/ 
มคอ.3 
 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหอบรรณ

http://lib.surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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สอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซด์ห้องสมุด  
 ด้านการจัดเตรียมหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนการสอน ทางหอ
บรรณสารสนเทศ วิทยาเขตฯ ได้ท าการส ารวจข้อมูลทุกภาคการศึกษา
ผ่านระบบ https://tqf-surat.psu.ac.th/ เมื่ออาจารย์ได้ท าการกรอก 
มคอ.3 ทางหอบรรณสารสนเทศก็จะทราบข้อมูลและวิเคราะห์ความ
พอเพียงและจัดสอบถามความต้องการแก่อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อต่อไป          
 ปี 2562 งานหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มี
การส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการ
สารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการบริการของห้องสมุด ด้าน
บุคลากรของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความ
ผูกพันกับห้องสมุด ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ เป็นต้น 

สารสนเทศ 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 
            หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่มีการใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ศาสตร์ แต่หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ภายใต้ระบบรวมศูนย์ๆ เช ่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ นอกเหนือจากนั้น ทางหลักสูตรฯ ยังมี
ความร่วมมือกับสถานประกอบ โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ และการน า
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
วิชาชีพ อาทิเช่น รายวิชาสัมมนา รายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร และ
รายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และความเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น    
 ในกรณีที ่ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนะศึกษาช ารุด อาจารย์
สามารถแจ้งซ่อมผ่าน QR Code เพื่อแจ้งข้อมูลการซ้อมผ่านออนไลน์ได้
อย่างรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในแต่ละครั ้งจะมีเจ้าหน้าที ่ดูแลรักษาความสะอาดใน
เบื ้องต้น โดยจะมีแม่บ้านท าความสะอาดทั้งห้องเรียนลุอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนเป็นประจ า 

- ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์เข้าดูงานใน
สถานประกอบการ 
- ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

 

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

บทบาทของการดูแลงานด้าน IT และ ระบบ E-Learning ของ
หลักสูตรเป็นหน้าที่ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และงานระบบกลาง

- สรุปผลความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของ
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ของ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีการจัดซื้อโปรแกรมการเข้าถึงเวบไซด์ที่
สนับสนุนทางด้านศึกษาและวิจัย เช่น ด้านการเรียนการสอนมีการใช้
ระบบสารสนเทศโดยผ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่  

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

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

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

กระบวนการในการจัดหาความพร้อมด้านสารสนเทศและไอที 
ด้านความพร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษาโดยก าหนดให้หลักสูตรต้องด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดส่ง
ข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ได้ท าการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งตรวจสอบ
และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด มีการวางแผนจัดซื้อเป็น
รายปี โดยน าข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปี
มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อและทดแทน  

ในปี 2562 และได้ด าเนินการขยายจุด Wifi เพื่อให้นักศึกษาได้
สามารถเข้าถึงการ เรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้ง
จุด Wifi รวม 128 จุด และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ 
แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จ านวน  60 จุด และ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จ านวน 68 จุด   

ด้านความปลอดภัยผู้ใช้จะต้องมีการเข้า Username และ 

ผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยี
และการเรียนรู้ ศูนย์
สนเทศและการเรียนรู้ 
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password ทุกคร้ังเพื่อเป็นการแสดงตัวและระบุสมาชิกผู้ใช้งาน อีกทั้งมี
การใช้ Microsoft Security Essentials เพื่อป้องกับไวรัสคอมพิวเตอร ์
 อีกทั้งนี้ปี 2562 ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ของงานวิทยา
เขตฯ ได้มีการส ารวจความสรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อมา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในรอบต่อไปอนาคต โดยระดับ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (  = 
3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด 
คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.55) ด้าน
กระบวนการท างานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ (  = 3.52) ด้าน
การให้บริการระบบสารเทศ MIS (  = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (  = 2.99) และด้านงานบริการระบบ
เครือข่าย (  = 2.82) ด้านความไม่พึงพอใจ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เสีย 
ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุม 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented 
         วิทยาเขตฯ มีระบบควบคุมการท างาน โดยแบ่งกลุ่มงาน
ออกเป็น งานภูมิทัศน์ งานโยธา งานไฟฟ้า ได้มีด าเนินการให้มีรถ
สวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายในวิทยาเขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดเตรียม
ห้องพยาบาลและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยาเขต ฯ เตรียมความพร้อม
สถานที่ออกก าลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม  
       เร่ืองความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของนักศึกษา จ าเป็นต้อง
สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีจุดตรวจ
ก่อนเข้ามาในมหาวิทยาลัยทั้งขาเข้าและขาออก  
        มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมบันทึกภาพในจุดที่ส าคัญภายใน
อาคาร เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
        มีการติดป้ายห้องเรียน ตารางเรียน ห้องประชุม สุขา และ
ค าแนะน าในการใช้ห้องในจุดที่เห็นได้ชัด   
        ส าหรับการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี  วิทยาเขต ฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้มีการจัดสรร

- ภาพบรรยากาศในวิทยา
เขต ฯ  
 

- มคอ. 2  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ. 2559 
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แม่บ้านท าความสะอาดในแต่ละชั้น พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบความสะอาด
เรียบร้อยของห้องเรียน อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึงให้มีการ
รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
         นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้ค านึงถึงสุขภาพของนักศึกษา โดย
ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนพลศึกษา จ านวน 2 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 
ส่วนชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องเลือกลงรายวิชา 935-146 สุขภาวะกายละ
จิต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเสรี ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 
4 ตามความชอบของนักศึกษา เป็นต้น  
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Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 
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ผลการประเมนิตนเอง 
 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

2 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall opinion 3 3 3 
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10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ด าเนินการภายใต้เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้
ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักเร ียน นักศึกษา และผู ้ เช ี ่ยวชาญทั ้งในและต่างมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประเด็นส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดวิภาษณ์หลักสูตรซึ่งจัดพบทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาการ และผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็น น าไปสู่การ
ปรับชื่อหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเหมาะสมทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของบัณฑิต  
 การบริหารหลักสูตรตามหลักสูตร พ.ศ.2554 ใช้มาครบ 4 ปีในปี 2559 
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระเบียบของ สกอ. โดยหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 
2559 เพื่อใช้กับนักศึกษารหัส 60-63 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดนี้ ได้
ปรับการน าเข้าข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มี
ชื ่อเสียงและนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว ยังได้เพิ ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น 

- ผู้นักศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า นศ. มีรายวิชาที่เรียนมากเกินไป
ไปในรายวิชาชีพบังคับที ่ นศ.ต้องบังคับเรียน ดังนั ้นจึงมีการปรับ
รายวิชาในหมวดของวิชาชีพเลือกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักศึกษา
ได้เรียน และลดวิชาชีพบังคับลง        
- ผู้ใช้บัณฑิตจากการพูดคุย สัมภาษณ์ในช่วงนักศึกษาไปฝึกงานและสห
กิจศึกษาประจ าทุกปี 
- ศึษย์เก่า ได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามภาวะการได้งาน  
-  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ผ่านการส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2)
ให้วิภาษณ์   
นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก

นักศึกษาผ่านช่องทางการประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา 
 

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

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement 
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 หลักสูตรยังไม่มีการประเมินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เป็นทางการส าหรับสูตรปัจจุบัน แต่หลักสูตรฯ มีการทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยพยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
ผู้สอนทุกคนมีการประชุมร่วมกัน และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็น
ผู ้ด าเนินการก าหนดแนวทางพัฒนา  นอกจากนี ้ยังมีการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เรียนและตลาดแรงงานรวมถึงการจัดประชุมเพื่อน าความคิดเห็น
และค าแนะน าที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร ฯ   
 กระบวนการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ฯ มีกระบวนการตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามระเบียบของ สกอ. ตั้งแต่การก าหนด
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การ
ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม เช่น นักศึกษา ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า  
และมีการตรวจสอบประเมินผลกระบวนการออกแบบโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้ข้อเสนอแนะ และวิภาคหลักสูตร ก่อนที่จะ
เสนอหล ักส ูตร ฯ เพ ื ่อขออน ุม ัต ิหล ักส ูตร ฯ ผ ่านสภาว ิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝ่าย
ด าเนินการออกแบบหลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกที่ สกอ. และมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการทั้ง
เอกชนและรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพื่อทราบความ
คิดเห็นต่อหลักสูตร ฯ และน าความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร ฯ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดท าหลักสูตร ฯ  
3. ร่างและจัดท าหลักสูตร ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

เพื ่อพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร ต่อไป โดยเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

4. คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างหลักสูตร และปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท า
เล่มหลักสูตร ตามรูปแบบที่ก าหนด 

5. เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
เสนอต่อ สกอ. ตามขั้นตอนเพื่ออนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรนี ้ได้รับการ
อนุมัติจาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 การประเมินหลักส ูตรและปร ับปรุงคุณภาพหลักส ูตร ฯ มีการ
ด าเนินการทุกปี โดยที่ผ่านมาได้ปรับแผนการเรียน และแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด
ในเล่มปรับปรุงหลักสูตรเล่มเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมต่อความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ

- มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2559 
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พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่าน
ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาสามารถ
ประเมินอาจารย์เป็นการลับผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ
ประเมินของทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีถึงดี ซึ่งอาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการ
นิเทศสหกิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ  
 หลักสูตร ฯ มีการจัดการประเมินหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอเพื่อพัฒนา
วิธีการเรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสามารถ
ท าได้ทุก 5 ปี   
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
 กระบวนการควบคุมคุณภาพของข้อสอบหลักสูตรมีการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ทั้งนี้มีการประเมินคุณภาพการเรียน
การสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา  ผล
การประเมินหลักสูตร ฯ ได้น าไปประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน เช่น การปรับให้
สอนนอกเวลาราชการ  และมีการปรับรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
เช่น เน้นการใช้สื่อออนไลน์ การสนับสนุนให้ผู้สอนใช้ class start หรือ ระบบ 
LMS นอกจากนี้หลักสูตรฯ  ได้เชื่อมโยงการสอนวิชาวิจัยกับวิชาโครงงาน  
โดยให้นักศึกษาเริ ่มคิดหัวข้อโครงงานตั ้งแต่เริ ่มเรียนวิชาวิจัย  เพื ่อให้
นักศึกษาได้เริ่มต้นฝึกคิดแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง
โดยใช้องค์ความรู้ในรายวิชาวิจัย  และน าหัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจดังกล่าว
ไปใช้ปฎิบัติจริงในวิชาโครงงาน  ซึ ่งท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู ้ที ่จะ
แก้ปัญหาที ่สนใจด้วยตนเอง และมีช่วงเวลาในการออกแบบกระบวนการ
แก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องขึ้น 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ใน
ส่วนของการตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้กระบวนการอย่างชัดแจ้ง และ
จัดท าการประเมินการสอน รวมทั้ง มคอ.3, 4 และ มคอ.5, 6  รวมทั้ง
ปรับปรุง มคอ.3, 4 เป็นประจ าทุกปี  
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีระบบการจัดท า มคอ. 3 ผ่าน ระบบออนไลน์
ของสถาบันในทุกรายวิชา และ SAR ระดับหลักสูตร การติดตามข้อมูลส าหรับ

- รายงานการประชุม 
(การเรียนการสอน) 
- ตัวอย่างเว็บไซด์ 
class start ของผู้สอน
ในหลักสูตรฯ 
 

- มคอ. 3 ของ
หลักสูตร ฯ 
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ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื ่องและเป็นระบบ และ
หลักสูตรฯ มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และ
รายงานผลการประเมินใน มคอ. 3, 4 ตลอดจน มีการก ากับดูแลให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ตาม
หลักสูตรฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 , 6) ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 25 
 เมื ่อสิ ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
สามารถเข้าประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน 
ส าหรับอาจารย์ต้องมีผลการประเมินเฉลี่ยที่ระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
หากอาจารย์ที่มีผลการประเมินต ่ากว่ามาตรฐานที่ ก าหนดไว้ หลักสูตรฯ จะ
พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป 
 ส าหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบและการประเมินผลการเรียน 
หลักสูตรฯ จะมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพทางด้าน
วิชาการของหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเข้าใจ 
และครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ก่อนจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ท าส าเนา
ข้อสอบต่อไป ในส่วนการประเมินผล  คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตาม มคอ. 3 ที ่อาจารย์ได้ประกาศให้
นักศึกษาทราบ  ตั้งแต่สัปดาห์แรก หากคณะกรรมการฯ พบข้อผิดพลาดจะมี 
การสอบถามอาจารย์และส่งคืนให้อาจารย์ด าเนินการแก้ไขก่อน ประกาศให้
นักศึกษาทราบผ่านระบบส่งผลการเรียนของสถาบันต่อไป   
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
          หลักสูตร ฯ มีการสนับสนุนให้มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน ซึ่งมีบางรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการผลจากการวิจัยกับการ
เรียนการสอน เช่น  
1. รายวิชา 929-205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร มีการเน้นการสอบแบบ 
Active Learning ในลักษณะของ Research Based Learning และผู้สอนได้
น าผลวิจัยที่ด าเนินการแล้ว มาเป็นตัวอย่างประกอบให้นักศึกษาได้ฝึกฝน  
2. รายวิชา 929-312 เศรษฐมิติเบื้องต้น, 929-415 เศรษฐมิติประยุกต์ โดย
น างานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่าง/ 
กรณีประกอบในการจัดการเรียนสอน 
3. รายวิชา 929-401 กระบวนการวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยน า
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นตัวอย่างประกอบในการสอน เป็นต้น 

- มคอ. 3 ของ
หลักสูตร ฯ 
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4. รายวิชา 929-460 โครงงานนักศึกษา (Student Project) โดยก าหนดให้
นักศึกษามีการท าโครงงานวิจัย (เทียบเท่ากับปริญญานิพนธ์) โดยมีการจัดให้
มีอาจารย์ที ่ปรึกษาประจ าหัวข้อโครงงานวิจัย และก่อนจบต้องมีการสอบ
ปกป้องปริญญานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบโครงงาน ตามค าสั่ง 003/2562 
โดยปีการศึกษา 2562 สาขามีโครงงานวิจัยทั้งหมด 18 เรื่อง ทั้งนี้มีผลงาน
จากโครงงานวิจัยของนักศึกษาบางส่วนได้น าผลงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (TCI)   
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจ า ในแต่
ละภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และพัฒนาความก้าวหน้าในการเข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ตลอดจนการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนน า
ผลงานวิจัย การให้บริการ วิชาการที่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเพื่อน ามาใช้
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement 

การพ ัฒนาค ุณภาพในห ้องสม ุดในการพ ัฒนาค ุณภาพให ้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีการประเมินผลการใช้บริการในทุก ๆ ปี ผ่านทางเว็บ
ไซด์ โดยให้คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
การให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ระดับสูงมาก (2.08 คะแนน)   
ในด้านความสอดคล้องของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/วิชาเรียนในระดับ
มาก (2.09 คะแนน) และความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื ่อ
สารสนเทศ (2.00 คะแนน)   
 หลักสูตร ฯ ได้จัดท าการประเมินผ่านระบบ มคอ. 5 โดยอาจารย์
ผู ้สอนในแต่ละรายวิชา เพื ่อประเมินและใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในด้าน
คุณภาพการใช้บริการในด้านต่างๆ   ในขณะที่สถาบันโดยฝ่ายงานแผนและ
ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตฯ  ได้จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ของนักศึกษาทุกปี สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ห้องเรียน โรงอาหาร ศูนย์
กีฬา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ Wi-Fi ห้องปฎิบัติการเฉพาะทาง  
ท าให้มีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ดีข้ึน  

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- มคอ. 5 ของหลักสูตร 
(ออนไลน์) 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
       หลักสูตร ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการนิเทศสห
กิจศึกษา และจากการเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมาร่วมให้

- แบบบันทึกการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 
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ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ หรือในรอบ
การศึกษาของผู้เรียนซึ่ง เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต 
โดยมีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นผลผลิตและผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษาไว้ 5 ด้าน ดังนั้นหลักสูตรฯ ต้องให้ความส าคัญกับการ
รับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต
ในภาคอุตสาหกรรม และศิษย์เก่า เพื ่อประเมินคุณภาพบัณฑิตและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ เรียนรู้ที ่คาดหวังและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรฯ ในอนาคต 

มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี 
- มคอ.2  หล ักส ูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
และ พ.ศ. 2558 
-รายงานการประก ัน
ค ุณภาพหล ักส ูตร ปี  
2561 
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ผลการประเมนิตนเอง 

เกณฑ ์

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

รายงานผล 
การ 

ประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 
ตนเอง 

2560 2561 2562 
คะแนน คะแนน คะแนน 

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

2 2 3 

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

2 2 3 

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

3 2 3 

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

2 2 3 

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

3 2 3 

Overall opinion 2 2 3 

Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and 
the expectedme 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 
expectedme and its graduates. 

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN 11 
ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
         หลักสูตรฯ มีการรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน อัตราการตก
ออกของนักศึกษา โดยเร่ิมในปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2561 
ดังแสดงในตารางด้านล่าง และได้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาในทุกชั ้นปี ผ่านระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาได้ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ทั้งนี้
นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ Probation มีระบบ Lock การ
ลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน
เพื่อวางแผนการเรียนก่อนทุกครั้ง อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา
จัดท า มคอ. 5 และผ่านทาง TQF online จากนั้นหัวหน้าสาขารวบรวม 
มคอ.5 น ามาวิเคราะห์ และจัดท า SAR เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
และน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป จากผล
ดังกล่าวท าให้ผลลัพธ์ (ตาราง A11.1) การ Dropout ของนักศึกษารหัส 
2557 – 2559 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

-TQF online (https://tqf-
surat.psu.ac.th) 
 
- รายงานการประเมินตนเอง  
      
- ระบบสารสนเทศน ักศ ึกษา 
(https://sis-
surat5.psu.ac.th) 
- ตารางที่ A11.1 
 

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

หลักสูตรฯ มีกระบวนการติดตามการจบการศึกษาของนักศึกษา  
โดยก าหนดให้มีการเข้าพบนักศึกษาเพื่อปรึกษาการเรียนกับอาจารย์ที่
ปรึกษาตามชั่วโมงก าหนดซึ่งถูกก าหนดในแผนงานของสาขาทุกปี มีการ
ติดตามผ่านระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา นอกจากนี้แล้วในทุกปีของ
แผนพัฒนานักศึกษาของสาขามีการจัดโครงการพบนักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นการเรียนการสอนทั้ง 4 ชั้นปีโดยมี
การระบุลงในแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรฯ ผลลัพธ์
ของอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ตาราง A11.1) ภายในเกณฑ์ก าหนด 4 ปีอยู่ในระดับที่ดีไม่เกิน 5% 
อย่างต่อเนื่องในนักศึกษารหัส 2557- 2559 

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

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

ด้านการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรได้มีการจัดเก็บข้อมูลการมีงานท าผ่านทางงานพัฒนานักศึกษา
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ในช่วงการ

- iqa.surat.psu.ac.th 
 
- เว็บไซด์

https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://tqf-surat.psu.ac.th/
https://sis-surat5.psu.ac.th/
https://sis-surat5.psu.ac.th/
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รับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ใน
แผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีโครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า (บรรยายให้บัณฑิตเพื ่อสนับสนุนการ
ท างาน) 

นอกจากนี้วิทยาเขต ฯ (งานพัฒนานักศึกษา) ได้มีการเชิญสถาน
ประกอบการมาจัดงาน Job Fair เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางในการสมัคร
งาน จัดฝึกทักษะอบรมที่จ าเป็นต่อการท างาน และฝึกอบรมบุคลิกภาพ
เพื่อการสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้ผลลัพธ์การมีงานท าของบัณฑิต (แผนภาพที่ 
A11.1) ที่จบในปีการศึกษา 2556-2561 อยู่ในระดับที่ดี ยกเว้นปี 2559 
และ 2560 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement 
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ ดังนั้นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงมีการเน้นจัดการเรียน
การสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษามีการฝึกการท าวิจัย โดยนักศึกษาในชั้น
ป ีท ี ่  3 ท ุกคนจะต ้องลงเร ียน รายว ิชา 929 -305 ส ัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ และในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชา 929 -
401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ และ รายวิชา 929-460 
โครงงานนักศึกษา ซึ ่งในปีการศึกษา 2559 -2561 มีโครงงานวิจัย
นักศึกษาจ านวน 14, 19  และ 17 เรื่องตามล าดับ โดยทุกโครงงาน
จะต้องมีการสอบปกป้อง (Defense Research Project) ต่อหน้า
คณะกรรมการประเมินอีกทั้งหลักสูตร ฯ และมีการสนับสนุนให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานวิจัยภายในวิทยาเขตฯ ในงานวัน มอ. วิชาการ ทั้งนี้
หลักสูตรมีการผลักดันให้นักศึกษามีการเผยแพร่งานวิจัยโดยมีบทความ
วิจัยของนักศึกษาที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2558 
จ านวน 1 บทความและปี 2561 จ านวน 1 บทความ 

- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 
- รายชื่อคณะกรรมการพิจารณา
ร่างโครงงานนักศึกษา 

 

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

เพื ่อการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรฯ 
หลักสูตรฯ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ีย ผ ่านช ่องทางการส  ารวจความพึงพอใจและข ้อค ิดเห ็นจาก
ผู ้ประกอบการผ่านการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลจากกองแผนงานซึ่งได้ด าเนินการภายใน 1 ปี หลังจาก

- ตารางที่ A11.2 
- แผนภาพที่ A11.1 
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ส าเร็จการศึกษา ผลลัพธ์พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
(ตารางที่ A11.2) ที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอยู่ในระดับ
เกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ตารางที ่A11.1  Pass Rates and Dropout Rates  
 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

 completed first degree in dropout during 
3 

Years 
4 

Years 
>4  

Years 
1st 

Year 
2nd 
Year 

3rd 

Year 
4th Years & 

Beyond 
2557 142 - 111 3 16 11 1 0 
2558 112 - 94 4 7 8 1 0 
2559 121 - 116 2 4 5 2 0 
2560 113 - - - 4 5 0 0 
2561 63 - - - 3 0 0 0 
2562 51 - - - 0 0 0 0 

 
ตารางที ่A11.2 The satisfaction levels of stakeholders  
 
ปี

การศกึษา 
ด้าน

คณุธรรม 
จรยิธรรม 

ด้านความรู้
ความสามารถ 

ด้านทกัษะ
ทางปญัญา 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยฯี 

เฉลี่ย
รวม 

2556 4.25 4.14 4.04 4.23 3.99 4.15 
2557 4.38 4.28 4.22 4.35 4.21 4.29 
2558  4.58 4.34 4.35 4.51 4.49 4.45 
2559 4.32 4.12 4.09 4.09 3.98 4.12 
2560 4.09 4.02 3.89 3.95 3.89 3.97 
ที่มา: ปี 2556-2558 ข้อมูลจากกองแผนงาน ป ี2559 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดเก็บ 
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ที่มา: กองแผนงาน มอ.  

 
แผนภาพที ่A11.1 Employability of graduates 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางการพัฒนา
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สว่นที ่4 
การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 

 
จุดแขง็  
 1. ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตอาสาอยู่ในระดับที่ดี 

2. คณาจารย์มีงานวิจัยและน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 3. เน้นการสอนแบบเชิงรุก 
 4. ทักษะในการวิจัย ท าโครงงานของนักศึกษา 
 5. มีนักศึกษาสอบผ่าน single license เพิ่มมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพฒันา  
 1. การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการน าเสนอของนักศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. ลดจ านวนหน่วยวิชาในหลักสูตร 
 3. มุ่งเน้นการเรียนรู้บูรณาการกับการท างาน 
 4. การสอนแบบเชิงรุก 
 5. การใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการสอน 

6. นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังมีสัดส่วนที่น้อย 
 
 
แนวทางการพฒันา 
 1. เน้นการน าเสนอ การสื่อสารในแต่ละรายวิชา 
 2. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่มีการปรับลดจ านวนหน่วยวิชา 
 3. ส่งเสริมสหกิจศึกษาตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4. เน้นการสอนเชิงรุกโดยเน้นตั้งแต่กระบวนการจัดท า มคอ.3 
 5. เน้นให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้นในรายวิชาที่ท าได้ 
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บทที่ 5 
ขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set)
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สว่นที ่5 
ข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกสาธารณะ มี
ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้น า หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถใช้ความรู้และเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร

จัดการทางธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตรสูงและระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจภาค และเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้
การศึกษาความรู ้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกส่วนทั้งในภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล  

 หลักสูตรนี ้สอนให้บัณฑิตมีความรู ้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และความรู ้ในการประกอบธุรกิจ                  
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ท าธุรกิจที่ยั่งยืนและภายใต้ฐานความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถน าความรู้และความ
เข้าใจที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรนี้สามารถช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่
กันไป ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต
ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์หรือบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์และเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดียิ่งขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ที่มีความ 

สามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ธุรกิจได้ 

1.3.2 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยที ่เก ี ่ยวข้องทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจได้ 

 1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถเป็นผู้น าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและ
สังคม  1.3.5 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก 
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1.3.6 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

1.3.7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาในแต่
ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.3.8 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ   
 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา  กลยุทธ์
และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร  
 
3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 1. ระบบการจัดการศกึษา 
1.1 ระบบ   

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

        1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   
ไม่ม ี

 2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

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

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.2.3 ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์การคัดเล ือกภายใต ้โครงการของ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ส ง ข ล า น ค ร ิ น ท ร ์  ห ร ื อ โ ค ร ง ก า ร พ ิ เ ศ ษ อ ื ่ น  ๆ  ภ า ย ใ ต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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       2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างน้อย 
2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ  
2.3.3 ขาดทักษะการวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

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

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนกัศกึษา 
จ านวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 
รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะจบการศกึษา     120 
 2.6 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ)  

             2.7 การเทยีบโอนหนว่ยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามสถาบนัอดุมศกึษา (ถา้ม)ี 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 
4. หลกัสตูรและอาจารย ์

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

  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เพียง 1 กลุ่ม  จ านวน 9 หน่วยกิต    

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

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ จากกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ กลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
หรือ กลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  ที่ไม่ซ ้าซ้อนกับรายวิชาชีพเลือก ก อีก 9 หรือ 12 หน่วยกิต 
โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจจากกลุ่มดังกล่าวได้มากกว่า 1 กลุ่ม                          
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  

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

 4.1.4 แสดงแผนการศกึษา 
ปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาที ่1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
925-001 ทักษะชีวิต      3(3-0-6) 
929-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1     3(3-0-6) 
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 935-xxx      พลศึกษา                              1(x-y-z) 
936-001      ทักษะการสื่อสาร                                3(3-0-6) 

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

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

   รวม                                             16(14-2-
32)    

 
 

ปทีี่ 2 
ภาคการศึกษาที ่1 
      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)   

926-111      ธุรกิจและหลักการจัดการ                 3(3-
0-6) 

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

 รวม                     18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

ปทีี่ 3 
ภาคการศึกษาที ่1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

929-207  การจัดการทางการเงินส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)   
929-301  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง    3(3-0-6) 
929-308  คณิตเศรษฐศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
929-421  การพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    3(3-0-6)

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

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

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

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

  
แผนฝกึงาน 

ปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที ่1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)      

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

 929-xxx  วิชาชีพเลือก ข                 3(x-y-z) 
 929-xxx  วิชาชีพเลือก ข                 3(x-y-z) 
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 รวม        19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)   
 929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(0-18-0) 
    รวม       3(0-18-0) 
 
แผนสหกิจศกึษา 

ปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที ่1 
     จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)  

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

         รวม        16(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
                                                      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎ-ี ปฏิบัติ –ศึกษา
ด้วยตนเอง)                                                                        
  929-462 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
   รวม       6(0-18-0) 
 
5. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1 ) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ  รู้จักการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 2) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทางธุรกิจ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 3) เข้าใจวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน/สถานประกอบการได้ 
 4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ 
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 5.2 ช่วงเวลา  
 สหกิจศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 และสหกิจศึกษา 2 ในภาค 

การศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 
5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2  จัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

 
6. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิัย 
 6.1 ค าอธบิายโดยยอ่ 
 การท าโครงงานเชิงปฏิบัติการ คือ การที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นโครงงานปฏิบัติการ   ซึ่งประยุกต์ใช้เคร่ืองทางเศรษฐศาสตร์หรือทางการจัดการธุรกิจเป็นหลักในการ
ด าเนินโครงงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการท าโครงงานปฏิบัติการ
และสามารถน าโครงงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิด โดยต้องมีการท ารายงานน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย 
 6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจจากการท าโครงงาน 
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ  
วิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
 3) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 4) สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด และภาษาเขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  6.3 ช่วงเวลา  
 โครงงานเชิงปฏิบัติการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 

 6.4 จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต   
 5.5 การเตรียมการ 

 1) จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 2) จัดก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 

 6.6 กระบวนการประเมินผล 
 1) ประเมินผลจากโครงร่างในการท าโครงงาน 
 2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
 3) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
 4)  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
 5) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจ ารายวิชา 



186 
 

7. ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  
 
7.1. การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

คณุลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมของนกัศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้  
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 

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

ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการ
เรียนแบบ e-learning 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
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7.2. การพฒันาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะดา้น  
7.2.1 คณุธรรม จริยธรรม 

 ผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ        
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  
 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี

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

การเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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7.2.2 ความรู ้  
 ผลการเรยีนรูด้้านความรู้ 

1)  รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้  

2)  ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

3)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4)  มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน

งานอาชีพ 

5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงาน
ได้ 

6) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้้านความรู้ 

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

 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

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

7.2.3 ทักษะทางปญัญา 
 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะทางปญัญา  

1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
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สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
5) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท าความเข้าใจและสร้างสรรค์

สังคม  
 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรยีนรู้ดา้นทกัษะทางปญัญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อน
คิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการ การทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปญัญา 

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

7.2.4 ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

5)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
6) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรยีนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 

ฯลฯ  ในรายวิชาต่าง ๆ 
 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

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

7.2.5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ 
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

2)  สามารถใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3)  สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4)  มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
5)  ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร  
กลยทุธ์การสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่หลากหลายและเหมาะสม 

3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้

อย่างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

 
7.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping)   
 

ผลการเรยีนรู ้ในตารางมีความหมายดงันี้ 
7.3.1   คณุธรรม จรยิธรรม 

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

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ          
4) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
5) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7) มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1  

 7.3.2 ความรู ้  
1) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน

การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้  
2) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน

อาชีพ 
5) สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา ในการประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาในงานได้ 
6) เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  

7.3.3  ทักษะทางปญัญา 
1) ความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานอื่น ๆ  

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางศาสตร์ของตนได้อย่างเหมาะสม  

3) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และข้อโต้แย้ง  
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
6) สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท าความเข้าใจและสร้างสรรค์

สังคม  
7.3.4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป  
5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
6) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

7.3.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
2) สามารถใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
5) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลกั  ความรบัผิดชอบรอง 

 
 

 
รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
ก.หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                               
   1) กลุม่วชิาภาษา                               
936-001 ทักษะการสื่อสาร      

       
                  

936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ      
       

                  

936-003 การอ่าน-เขียน
ภาษาอังกฤษ 

   
  

     
  

                 
 

936-004 ภาษาอังกฤษวิชาการ      
       

                  

936-005 ภาษาอังกฤษในท างาน      
       

                  

   2) กลุม่วชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์                             

925-001 ทักษะชีวิต                   
       

                  

935-003 เอเชียศึกษา      
       

                  

925-004 สุขภาวะกายและจิต      
       

                  

929-197 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
       -  รายวชิาพละศกึษา                                

935-112 ทักษะการว่ายน ้า                        
       

                  

935-113 ลีลาศ                                          
       

                  

935-117 แบดมินตัน        
       

                  

935-214 เทเบิลเทนนิส      
       

                  

935-215 วอลเล่ย์บอล      
       

                  

935-216 ฟุตบอล          
       

                  

935-217 บาสเก็ตบอล           
       

                  

935-311  โยคะ      
       

                  

3) กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            

923-001 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม             
                  

934-002 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
  

     
  

                 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                               

   1) กลุม่วชิาแกน                               

926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ                               
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
926-151 หลักการตลาด                               

929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                               

929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                               

929-203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                               

929-204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                               

929-208 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1                               

929-209 สถิติส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

                              

929-301 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้น
สูง 

                              

929-302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้น
สูง 

                              

929-308 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2                               

929-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น                               

929-401 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 1 
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
929-402 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 2 

                              

929-450 เศรษฐกิจไทย                               

2) กลุม่วชิาชพีบงัคบั                               

926-213 กฎหมายธุรกิจและภาษี
อากร 

                              

926-311 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                 

929-207 การจัดการทางการเงิน
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

                              

929-324 การวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ 

                              

929-421 การพยากรณ์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

                              

929-460 เตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและฝึกงาน 

                              

931-104 บัญชีการเงิน                               
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
3) วชิาชพีเลอืก                               

(1) กลุม่เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ                             

929-422 ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 

                              

929-423 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

                              

929-491 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ 

                              

   (2) กลุม่เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ                               

929-430 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                               

929-431 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ
การเป็นผู้ประกอบการ 

                              

929-492 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ 

                              

929-496 หัวข้อพิเศษทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
   (3) กลุม่เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ                               

929-442 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                               

929-443 การลงทุนและการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ 

                              

929-444  การจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ 

                              

929-493 สัมมนาเศรษฐศาสตร์
การเงิน 

                              

                               

  (4) กลุม่เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิเกษตร                               

926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม                               

929-452 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร                               

929-453 การตลาดสินค้าเกษตรและ
นโยบาย 

                              

929-454 เศรษฐศาสตร์อาหารและ
การเกษตร 
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รายการ 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทกัษะทางปญัญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
929-494 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 

                              

   (5) กลุม่เศรษฐศาสตรเ์ชงิปรมิาณ                               

929-414 ทฤษฎีเกมส์                               

929-415 เศรษฐมิติประยุกต์                               

929-495 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ 

                              

ง.  ฝกึงานหรอืสหกจิศกึษา                               

1)  แผนฝกึงาน                               

929-461  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

                              

2)  แผนสหกิจศกึษา                               

929-462 สหกิจศึกษา                                
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

1 จ านวน
หลักสูตร 
(7) 

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

หลักสูตร
นอก
ที่ตั้ง (6) 

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

นักศึกษ
า (6) 

จ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 389  
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 389  
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
20 จ านวน

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

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่   
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

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

  

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

  

28 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์   
29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

30   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

31  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

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

เทียบเท่า 
  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(12) 

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

ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร  

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 7  
53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
5  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

 (20) วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่
ออกประกาศ 

  

55  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

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

2  

59  -ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

61  -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ   
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
  

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

64  -ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 

  

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

  ระหว่างประเทศ   
69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน   
70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  

72 การมี
งานท า
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด  98  
73 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
83  

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

27  

75 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ   
76 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

 
  

77  -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

78 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2  
79 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
80 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
81 -เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

82 -ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.24  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

  

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

  

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

88   -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่2 

  

89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่
ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

  

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

  

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

102  -ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธิบตัร   
103  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที ่2 
  

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

  

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

  

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

เป็นวงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษ
า 
เต็มเวลา
เทียบเท่
า  
(7) 

จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)  184.08  
115  -ระดับอนุปริญญา   
116  -ระดับปริญญาตร ี 184.08  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปริญญาโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปริญญาเอก   
121 จ านวน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย  

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั   

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

123 
 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

124 (24)  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

125 จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั   

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

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

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

147   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

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

  

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

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

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเปน็
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1 

  

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

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

  

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสือ่อิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

 


