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บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554 เป็นหลักสูตรภำยใต้ภำควิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี เปิดกำรเรียนกำรสอน
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รำยงำนประจำปีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในฉบับ นี้ สะท้อ นให้เห็น ผลกำรด ำเนิน งำนทั้ง หมด 11 เกณฑ์ ตำมเกณฑ์ระบบประกัน
คุณภำพ AUN-QA สรุปผลกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองเป็นดังนี้
1. AUN 1 Expected Learning Outcomes
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
2. AUN 2 Programme Specification
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 4
3. AUN 3 Programme Structure and Content
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
4. AUN 4 Teaching and Learning Approach
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 4
5. AUN 5 Student Assessment
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 4
6. AUN 6 Academic staff quality
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
7. AUN 7 Support staff quality
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
8. AUN 8 Student Quality and Supports
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
9. AUN 9 Facilities and Infrastructure
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
10. AUN 10 Quality Enhancement
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
11. AUN 11 Output
ประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับ 3
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บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ประวัตโิ ดยย่อของหลักสูตร
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้
จัดตั้งขึ้นตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 306 (4/2551) เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภำคม 2551 ดำเนินงำนภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรของวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ในรูปแบบ
กำรรวมศูนย์บริกำรประสำนภำรกิจ โดยมีคณบดีท ำหน้ำที่เป็น Academic Dean ทำหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำนด้ำนวิชำกำร มีกำรจัดกลุ่มของศำสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน โดยคณะศิลปศำสตร์
และวิทยำกำรจัดกำร เป็นกำรรวมกลุ่มของสำขำวิชำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ไว้ด้วยกันเพื่อ
ร่วมกันสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำจุดเด่นทำงวิชำกำร เพื่อนำคณะไปสู่ควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร โดย
หัวหน้ำสำขำวิชำ เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในระดับสำขำวิชำ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเป็นผู้
กำกับคุณภำพกำรศึกษำในระดับหลักสูตร
ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร จัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรที่มี
ลักษณะ บูรณำกำรศำสตร์ โดยมีหลักสูตรที่เปิดทำกำรเรียนกำรสอนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว 2)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำวิชำพัฒนำธุรกิจ 4) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรรัฐกิจและวิสำหกิจ 5)
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำ กำรสื่อสำรและธุรกิจ 6) หลักสูตรเศรฐศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ และ 7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นให้นักศึกษำได้
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงด้วยระบบสหกิจศึกษำและฝึกงำน
หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรระดับปริ ญญำตรีเพียงหลักสูตรเดียวของ
สำขำวิชำฯ ได้รับอนุมัติกำรเปิดหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ในครำวประชุมครั้งที่ 332
(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2554 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับทรำบให้ควำมเห็นชอบ
หลั ก สูต รเมื่ อ วั น ที ่ 11 กั น ยำยน 2556 หลั ก สู ต รเปิ ด รั บ นั กศึ ก ษำครั ้ ง แรกเมื่ อ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2555
ดำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลำ 5 ปีกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตรจำกสภำ
มหำวิท ยำลัยสงขลำนคริน ทร์ในครำวประชุมครั้ง ที่ 372 (2/2559) เมื่อวัน ที่ 20 กุมภำพัน ธ์ 2559
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับทรำบให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559
เปิดรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำกำรจัดกำร ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลมะขำมเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว มุ่งเน้นทรัพยำกรมนุษย์
ด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อ
(1) ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรอบรู้ทำงวิชำกำรและทักษะวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
สำมำรถปฏิบัต ิงำน ให้บริก ำรและบริหำรจัดกำรได้เทียบเท่ำมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพและสำมำรถ
แข่งขันได้ในตลำดแรงงำนสำกล
(2) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มีจ ิ ต บริ ก ำร และควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว หลักสูตรออกแบบและจัดกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่บัณฑิต
นอกจำกวัต ถุประสงค์ดัง กล่ำว หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณ ฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำร
ท่องเที่ยว ยังมีจุดเน้นในกำรผลิตงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรท่องเที่ยว
ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับธุรกิจภำคเอกชน มีกำรบูรณำกำรวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน และกำร
พัฒนำงำนวิจัยในระดับปริญญำตรีให้มีคุณภำพและเป็นงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จุดเด่น
อื่นๆ ของหลักสูตรคือ กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริ กำรแก่หน่วยงำน/องค์กร ทั้ง
ภำครัฐและเอกชนมำอย่ำงต่อเนื่อง
3. โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร และกำรบริหำรจัดกำร
รองอธิกำรบดีวทิ ยำเขตสุรำษฎร์ธำนี

คณะกรรมกำรประจำ
คณะฯ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวิจัย

สาขาการบริหารธุรกิจ
บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)

คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร
จัดการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สาขาเศรษฐศาสตร์

สาขาภาษา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ศศ,บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ

รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)

สื่อสารทางธุรกิจ)
บัญชีบัณฑิต สองภาษา
MBA

ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
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ดังแสดงในภำพที่ 1.1 หลักสูตรกำรจั ดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรสังกัดสำขำวิชำกำร
จัดกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรจำนวน 5 ท่ำน ดังข้อมูลที่ปรำกฏในข้อ 5
4. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของหลักสูตร
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว ยึดแนวนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพของสำขำวิชำสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องมุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนโดยกำหนดรำยละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและระบบประกันคุณภำพภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นกำรสร้ำงระบบและกลไกใน
กำรควบคุม ตรวจสอบ และประเมินกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และ
ระดับคุณภำพมำตรฐำนที่กำหนดโดยสถำนศึกษำ สำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในนั้น หน่วยงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่กระท ำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นประจำทุกปี
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีมติให้ในปีกำรศึกษำ 2558
เป็นต้นไป หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ดำเนินกำรตำม
ระบบประกันคุณภำพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบำยดังกล่ำวเป็นแนวนโยบำย
ประกันคุณภำพระดับหลักสูตร
5. ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตร
▪ โครงสร้ำงหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดศึกษำทั่วไป
1) กลุ่มวิชำภำษำ
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
ข. หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุ่มวิชำแกน
2) กลุ่มวิชำชีพ
2.1) กลุ่มวิชำชีพบังคับ
2.2) กลุ่มวิชำชีพเลือก
2.2.1) กลุ่มวิชำชีพเลือกเพื่องำนอำชีพ
2.2.2) กลุ่มวิชำชีพเลือกภำษำต่ำงประเทศ
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี

135
32
12
11
9
90
30
60
30
30
15
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ง. ฝึกงำน หรือ สหกิจศึกษำ
7
▪ อำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ (ถ้ำมี)
ลำดับ ตำแหน่ง
ชือ่ -สกุล
ที่
ทำงวิชำกำร
1* อำจำรย์
ปทิดำ โมรำศิลป์
2*

อำจำรย์

วิชชุตำ มำชู

3*

อำจำรย์

ณัฐมน รำชรักษ์

4*

อำจำรย์

ชูศักดิ์ ชูศรี

5*

อำจำรย์

ปิ่นฤทัย คงทอง
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อำจำรย์

วิรัตน์ ทองแก้ว

8

อำจำรย์

คงศักดิ์ จะวะนะ

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
สูงสุด
ศศ.ม. กำรจัดกำร
อุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว
PhD Tourism
Management

หน่วยกิต

สำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบัน
พ.ศ.
มหำวิทยำลัยเชียง 2548
ใหม่

Griffith
University,
Australia
PhD Architectural มหำวิทยำลัย
Heritage
ศิลปำกร
Management
and Tourism
ปร.ด กำรจัดกำรกำร สถำบันบัณฑิตพัฒ
ท่องเที่ยวแบบ นบริหำรศำสตร์
บูรณำกำร
ปร.ด กำรจัดกำรกำร สถำบันบัณฑิตพัฒ
ท่องเที่ยวแบบ นบริหำรศำสตร์
บูรณำกำร
ศศ.ม. พลศึกษำ
มหำวิทยำลัย
เกษตร
ศำสตร์
ศศ.ม. พลศึกษำ
มหำวิทยำลัย
เกษตร
ศำสตร์

2555
2556

2559
2559
2550
2546

หมำยเหตุ * อำจำรย์ประจำหลักสูตร
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▪ บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลำกรห้องสมุด
บุคลำกรศูนย์สนเทศ
บุคลำกรวิทยำลัยชุมชน
บุคลำกรกองบริหำร
บุคลำกรกองวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
รวม

วุฒกิ ำรศึกษำ
ม.6/ปวช./
ม.3 ลงไป
ป.ตรี
ป.โท
ปวส.
0
0
3
1
0
0
9
1
0
0
5
1
0
7
46
8
0
0
29
6
0
0
16
3
0
7
103
19

ป.เอก
0
0
0
0
1
1

Total
4
10
6
61
35
20
130

▪ นักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวมีนั กศึกษำจำนวนรวม 401 คน แบ่งตำม
ชั้นปีตำมที่ปรำกฏในตำรำง
ชัน้ ปี
ปีกำรศึกษำทีเ่ ข้ำเรียน
จำนวน (คน)
1
2562
74
2
2561
94
3
2560
112
4
2559
121
▪ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ยว มี
ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำนวนรวม 118 คน
▪ ศิษย์เก่ำ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรท่องเที่ ยว มีบัณฑิตที่จบกำรศึกษำรุ่น
แรกในปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 119 คน
รุ่นที่ 3 จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 81 คน รุ่นที่ 4 จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561
จำนวน 103 คนเป็นศิษย์เก่ำจำนวน 403 คน
▪ งบประมำณ
ในปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำจำนวนรวม 88,700 บำท และงบประมำณจำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษตำมจำนวน
นักศึกษำที่ลงทะเบียนจำนวนประมำณ 4,010,000 บำท

7

o งบประมำณตำมแผน
 งบประมำณรำยรับ (หน่วยบำท)
รำยละเอียดรำยรับ

ปีงบประมำณ
2557

2558

2559

2560

2561

ค่ำบำรุงกำรศึกษำ

3,370,800 4,478,400 4,478,400

ค่ำลงทะเบียน

2,029,200 2,271,600 2,271,600 4,318,800 8,637,600

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
รวมรำยรับ

540,000

720,000

721,200 1,442,400

720,000 1,800,000 1,944,000

5,940,000 7,470,000 7,470,000 6,840,000 12,024,000

 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วยบำท)
ใช้เงินงบประมำณประจำปีและงบประมำณเงินรำยได้ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขตสุรำษฎร์ธำนี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สรุป งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตบัณฑิตดังนี้
หมวดเงิน
ก.งบดำเนินกำร
1. ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
2. ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
(ไม่รวม 3)
3. ทุนกำรศึกษำ
4. รำยจ่ำยระดับ
มหำวิทยำลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จำนวนนักศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ

ปีงบประมำณ
2559

2557

2558

1,109,100
60,000

1,149,200
80,000

1,190,800
100,000

10,000

15,000

20,000

2560

2561

1,234,200 1,800,000
100,000 2,083,000
20,000

--

9,840,000 14,760,000 19,680,000 19,680,000

776,600

11,019,100 16,004,200 20,990,800 21,034,200 4,659,600
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
2,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
13,519,100 17,254,200 21,990,800 22,034,200 6,659,000
240
360
480
480
480
56,329
47,928
45,814
45,905
55,500
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 สิ่งอำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
รำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ บนที่ดินป่ำสงวน เขำท่ำเพชร ที่ใช้สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนของคณะ
ชือ่ อำคำร
อำคำรเรียน
1) อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
และเครื่องมือกลำง

ลักษณะรูปทรง
อำคำร ค.ส.ล.สูง 3 ชั้นทรง
ปั้นหยำ

2) อำคำรศูนย์บริกำรวิชำกำรกลำงและ ทรงโค้งตัวยู
อำคำรเรียนรวม
อำคำร
เป็นอำคำรโครงสร้ำงเหล็ก
3) โรงอำหำร
2 ชั้น ทรงกลม ชั้นล่ำงเปิด
โล่ง
4) อำคำรเรียนและสำนักงำนวิทยำเขต ขนำด 2 ชั้น รูปแบบขยำย
สุรำษฎร์ธำนี และหอประชุมพร้อม หน้ำจั่วทำงเข้ำหอประชุม
แบบฝังฝ้ำเพด้ำน
ครุภัณฑ์ 2 หลัง
ทรงสี่เหลีย่ มหน้ำจั่ว
5) โรงสูบน้ำ 2 หลัง
ทรงสี่เหลีย่ มลูกบำศก์
6) ถังน้ำใต้ดินทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์
วงกลม
7) ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.
8) แทงค์เก็บน้ำ ค.ส.ล.

ทรงสี่เหลีย่ ม หลังคำจั่ว

9) โรงสูบน้ำ 1 หลัง อำคำรที่พักอำศัย

วงกลม

10) อำคำรหอพักนักศึกษำ

อำคำร 4 ชั้น จำนวน 4
หลัง มีห้องพักรวม 400 ยู
นิต ไม่มลี ิฟท์

11) อำคำรชุดพักอำศัยอำจำรย์และ
บุคลำกร
- อำคำร 1 (โรงแรม)
- อำคำร 2 (บริกำร-โรงแรม)
- อำคำร 3 (อำคำรที่พักอำศัย)
- อำคำร 4 (อำคำรที่พักอำศัย)

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

พืน้ ทีร่ วม (ตรม.)

กำรใช้ประโยชน์

18,197 เพื่อเป็นอำคำร
เรียนและ
อำคำรปฏิบัติกำร
29,497 เพื่อกำรเรียนกำร
สอน
226.28 โรงอำหำร
5,508 สำนักงำน ห้อง
ประชุม และ
หอประชุม
20 โรงสูบน้ำ
300 ลบ.ม. ถังเก็บน้ำ
เส้นผ่ำศูนย์กลำง เพื่อกับเก็บน้ำ
11.60 และใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต
56.18 เพื่อกับเก็บน้ำ
และใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต
5 เพื่อกับเก็บน้ำ
และใช้จ่ำย
ภำยในวิทยำเขต
12,795 หอพักนักศึกษำ
(โดยสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มอ.)
15,744
704
676
675
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ชือ่ อำคำร
12) หอพักนักศึกษำ
- หอพักนักวิจัย
- หอพักนักศึกษำชำย
- หอพักนักศึกษำหญิง

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

พืน้ ทีร่ วม (ตรม.)

กำรใช้ประโยชน์

3,550
3,550
5,060

ข้อมูลห้องปฏิบัติกำร ห้องบรรยำย สถำนที่เพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะศิลป
ศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
- ห้องปฏิบัติกำร
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จำนวน 60 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยำย
- ห้องบรรยำย จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 7 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 60 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 80 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 100 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 120 ที่นั่ง จำนวน 8 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 150 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 160 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 200 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 220 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 325 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
- ห้องบรรยำย จำนวน 350 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง
นอกเหนือจำกสิ่งอำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จัดบริกำรโดยคณะฯและวิทยำ
เขต หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวมีห้องปฏิบัติกำรจัดนำเที่ยว และห้อ งปฏิบัติกำรสปำ เป็นสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้แก่นักศึกษำ
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผลการดาเนินงานตาม
เกณ
เกณฑ์
ฑ์ขอ้
เกณฑ์การประเมิน
- ตามเกณฑ์ ()
ที่
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
-ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
-7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
-9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
-ระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
-บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ขอ้ 1-11
ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชือ่ ปัจจุบนั

1. 3830100306222

อาจารย์ปทิดา
โมราศิลป์*

2. 3930100626382

อาจารย์วิชชุตา มาชู*

3. 3841700234185

อาจารย์ณัฐมน ราชรักษ์*

4. 3841100233595

อาจารย์ชูศักดิ์ ชูศรี

5. 3801200365825

อาจารย์ปิ่นฤทัย คงทอง

สาขาวิชา
ตรงหรือ
สัมพันธ์กบั
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปี
หมาย
สาขาทีเ่ ปิด
ทีส่ าเร็จการศึกษา
เหตุ
สอน
สัม
ตรง
พันธ์
ศศ.ม. (การจัดการ 
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว) 2548
PhD (Tourism

Management)2555
PhD (Architectural 
Heritage
Management and
Tourism) 2556
ศศ.ม. (การจัดการ 
โรงแรมและการ
ท่องเทีย่ ว) 2551

ปร.ด. (การจัดการ 
การท่องเที่ยว
บูรณาการ)

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ
 ไม่ครบ
เกณฑ์ขอ้ 2 คุณสมบัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
2) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิช าที่เปิดสอน และมี
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ประสบการณ์ในการสอน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส ่วนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3) เป็นอาจารย์ประจาที่คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................
เกณฑ์ขอ้ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................
ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผสู้ อนและคุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
ตาแหน่งทางวิชาการ
และรายชือ่ อาจารย์ผสู้ อน
1. อาจารย์วิรัตน์ ทองแก้ว
2. อาจารย์คงศักดิ์ จะวะนะ
3. อาจารย์เบญญาภา ขจรบุญ
4. อาจารย์ทัศนีย์ จันทร์รุ่ง

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
ศศ.ม.พลศึกษา 2550
ศศ.ม.พลศึกษา 2546
บธ.ม. บัญชีการเงิน 2550
ศศ.ม.พลศึกษา 2548

สถานภาพ
อาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประจา
ภายนอก





ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
 เป็นไปตามเกณฑ์คือ
1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) มีคุณวุฒิในระดับ ป.เอก
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.4 อาจารย์ทปี่ รึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิส ระ
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10)
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา/ปีที่
สาเร็จการศึกษา

ประสบการณ์การทาวิจยั
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา
(จานวนนักศึกษาที่
อาจารย์เป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษาหลัก)

1
2
3
4
5
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 5 คุณสมบัตอิ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือดารงตาแหน่ง
รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.....................................................................................
เกณฑ์ขอ้ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
.........................................................................
เกณฑ์ขอ้ 10 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ งและสมา่ เสมอ
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
.............................................................................
(หากข้อนี้ เกณฑ์ข้อ 10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่นาไปตัดสินว่าการดาเนินงานไม่ได้มาตรฐาน แต่เป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหลักสูตรนาไปพัฒนา)
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ตารางที่ 1.5 อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ ม
(ระบุตาแหน่งทาง
วิชาการ)

คุณวุฒ/ิ
สาขาวิชา/ปีที่
สาเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์การทาวิจยั
มี (ดังแนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี

สถานภาพ
อาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประจา
ภายนอก

1
2
3
4
5
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 6 คุณสมบัตอิ าจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ
1) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอก หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
2) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 หรือ
3) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
และได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..............................
ตารางที่ 1.6 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
ประสบการณ์การทาวิจยั
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒ/ิ
มี (ดังแนบ :
สาขาวิชา/ปีที่
ระบุเลข
สาเร็จการศึกษา เอกสารอ้างอิง
)

ไม่มี

สถานภาพ
อาจารย์
ประจา

ผูท้ รงคุณวุ
ฒิภายนอก

1
2
3
4
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ประสบการณ์การทาวิจยั
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒ/ิ
มี (ดังแนบ :
สาขาวิชา/ปีที่
ระบุเลข
สาเร็จการศึกษา เอกสารอ้างอิง
)

ไม่มี

สถานภาพ
อาจารย์
ประจา

ผูท้ รงคุณวุ
ฒิภายนอก

5
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 7 คุณสมบัตอิ าจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 หรือ
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย และได้
แจ้งให้ สกอ.รับทราบการแต่งตั้งแล้ว
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพราะ...............................................................................
ตารางที่ 1.7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ชือ่ ผลงาน
แหล่งเผยแพร่

ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 8 การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ครบทุกราย
1) มีผู้สาเร็จการศึกษา........คน
2) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี proceedings จานวน.......ราย เผยแพร่ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ........ราย
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ........................................................................
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.................
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ........
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
17

 ปัจจุบนั หลักสูตรถือว่าล้าสมัย
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ขอ้ 11
 ผ่าน เพราะ ดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะ ดาเนินงานไม่ผ่านข้อ.....................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการ
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตาม
ตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่า
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติชั้นนา
ชั้นนา
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AUN 1
Expected Learning Outcomes
Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning outcomes.
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to
the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills,
etc.
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
1.1 The expected learning outcomes
have been clearly formulated and
aligned with the vision and mission
of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes
cover both subject specific and
generic (i.e. transferable) learning
outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes
clearly reflect the requirements of
the stakeholders [4]
Overall opinion

2

3

คะแนน
4

5

6

7

√

√

√

√
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the
vision and mission of the university
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เริ่มต้นเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก •
เว็บไซต์
ใน ปี 2555 โดยหลัก สูต รที่ใช้ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาการ มหาวิทยาลัย
มคอ 2
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 จบ •
การศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้
เป็นบัณฑิตรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลา 5 ปีที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กาหนดไว้ คือหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559
โดยรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2560 จนถึงปี
การศึกษา 2562 นี้เป็นระยะเวลา 3 ปี กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2562 ที่กาลัง
รายงานประกันคุณภาพหลักสูตรนี้นั้น มีนักศึกษาจากหลักสูตร พ.ศ. 2555
จานวน 1 ชั้นปี (ชั้นปีที่ 4) และนักศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2559 จานวน 3 ชั้น
ปี (ชั้นปีที่ 1-3)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ถูกปรับปรุงภายใต้ความตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงทางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด ้ า นการท่ อ งเที ่ ย ว ความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งตระหนักถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการจัด การศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ซึ่ ง ถูกสะท้อ น
ออกมาในรูปของปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) ขึ้นมา 1 ชุด
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุ ฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคผนวก ช
เล่ม มคอ. 2) เพื่อร่วมกันในการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตร ตลอดจนการกาหนดทิศทางการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดทาหลักสูตรฉบับปรับปรุงในท้ายที่สุด
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ผลการดาเนินงาน
สาหรับกระบวนการกาหนด ELOs ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนั้น
ทางสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ่ ย วได้ ม ี ก ารด าเนิ น การตามขั ้ น ตอน
ดังต่อไปนี้

รายการหลักฐาน

1) ประชุมอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อวางแผนในการจัดทา ELOs ของหลักสูตร
กาหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องสืบค้นเพื่อประกอบการจัดทา ELO ดังนี้
- ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
- ปร ั ช ญ า กา ร จ ั ด ก าร ศ ึ ก ษ า ว ิ ส ั ย ทั ศ น ์ ต ลอ ด จ น พ ั นธ ก ิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เป็นแกนกลาง (ตาราง AUN1.1.1 และ AUN 1.1.2)
- ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภาคส่ วนต่ างๆได้ แก่ ผู ้ท รงคุ ณ วุฒ ิจ ากภาครัฐ และเอกชนด้ านการ
ท่องเที่ยว คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตจาก
ภาครัฐและเอกชน (ดังแสดงในตารางที่ AUN1.1.3)
2) แต่ง ตั้ง คณะกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูต ร ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย อาจารย์ใ น
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และและเอกชน (ภาคผนวก ช เล่ม มคอ.
2)
3) คณะกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูต ร ร่ว มประชุม เพื ่อ จัด ท าร่ า ง ELOs ของ
หลักสูตร ทั้งในส่วนของ ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยได้คานึงถึงสิ่งสาคัญดังต่อไปนี้
คือ
- สถานการณ์สังคม และ เศรษฐกิจในปัจจุบัน
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังในทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒ ิร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 ได้แ ก่ (1) ด้า นคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม (2) ด้ า นความรู ้ (3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ( 4) ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- -มาตรฐาน ASEAN MRA
- คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
- ข้อมูลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- ข้อมูลสภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
4) นาร่าง ELOs ของหลักสูตร เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้การรับรอง
22

ผลการดาเนินงาน
5) นาร่าง ELOs ของหลักสูตร ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญเพื่อพิจารณาร่าง ELOs และให้ข้อมูลย้อนกลับ
6) ปรับปรุงร่าง ELOs ของหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
จากที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตรที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
ในการกากับทิศทางของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จึงมีดังต่อไปนี้
ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ELO 2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/จิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
ELO 3.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้
ELO 4.นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ
ELO 6.นักศึกษาสามารถทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆเพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับองค์กรหรือระดับชุมชน
ELO 7.นักศึกษาสามารถริเริ่มการทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ทั้ง นี้ ELOs ของหลัก สูตรที่ถูกก าหนดขึ้น นั้น มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ดังแสดงในตารางที่ AUN1.1.4 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ AUN1.1.5

รายการหลักฐาน
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ตารางที่ AUN1.1.1 ปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่
แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก าลังหลักของ
สังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จึ ง เป็ น การจั ด การศึ ก ษาตาม
แนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความ
ต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดาเนินไปตลอดชีวิต
การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิทยาลั ย จึ ง มุ ่ งเน้นถึง การเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ตด้ วยจากหลัก การ
ดังกล่าวข้างต้นนาสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนา
หลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรีย นรู ้ (Problem-based Learning) การใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ

วิสยั ทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 5 ของอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2570
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พันธกิจ





พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่
ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

ตารางที่ AUN1.1.2 จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
จุดเด่น
จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการด าเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทาหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิสยั ทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจ ใน
ระดับภาคใต้
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์
การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้
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ตาราง AU1.1.3 รายงานผลการสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทา ELOs ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ในการกาหนด ELO หลักสูตรให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย •
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการดังนี้
ปรับปรุงหลักสูตร แนบท้าย มคอ 2.
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมให้ •
ข้อมูลจากการสารวจบัณฑิต
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในรู ป แบบการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ทั ้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน ได้ แ ก่ รองอธิ บ ดี
กรมการท่องเที่ยว เจ้าของบริษัทจัดนาเที่ยวจากจังหวัด
ภูเก็ต เจ้าของสถานประกอบการที่พักแรมจากเกาะ สมุย
และนายกสมาคมสปาสมุย
2. ข้อมูลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา โดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน เป็นข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพที ่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ นคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ตที่
สถานประกอบการต้ อ งการ โดยสะท้ อ นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาหรือบัณฑิตหลักสูตร
การจั ด การธุ ร กิ จท่ อ งเที ่ ย วมี และต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต ร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ
•
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับองค์กร
•
ทักษะภาษาอังกฤษ
การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และสหกิ จ ศึ ก ษาของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รซึ ่ ง เป็ น
อาจารย์นิเทศ ในกระบวนการนิเทศนักศึกษา อาจารย์จะ
ได้พบกับพี่เลี้ยงนักศึกษาและหัวหน้างาน ในการพูดคุย
อาจารย์จะสอบถามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
สอบถามคุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งผล
สะท้อนส่วนใหญ่ได้แก่ อยากให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษได้ ซ ึ ่ ง ที ่ ผ ่ า นมายั ง เป็ นจุ ด ที ่ น ั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
อยากให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีจิตบริการ
ในส่วนของประเด็นนี้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับคาชื่นชม
มาโดยตลอด
5. ข้อมูลจากบัณฑิตที่ท างานแล้ว ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตและศิษย์เก่าเกี่ยวกับความต้องการให้
หลักสูตรพัฒนานักศึกษาปัจจุบันเพื่อให้มีความพร้อมใน
การทางานได้แก่
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

•
การเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้มี
ทักษะในการทางาน และทักษะในการปรับตัวกับสังคม
•
การเพิ่มเติมให้นักศึกษามี ทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ

ตารางที่ AUN1.1.4 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning
Outcomes)

มหาวิทยาลัย
ปรัชญา
การศึกษา

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)

1.
นักศึกษามีคุณธรรม
ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ











2.
นักศึกษามีจิต
สาธารณะ/จิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม











3.
นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ



















ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
4.
นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคม
ได้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning
Outcomes)

มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

ปรัชญา
การศึกษา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ











6.
นักศึกษาสามารถทา
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน











7.
นักศึกษาสามารถริเริ่ม
การทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการได้อย่างเป็น
รูปธรรม











5.

นักศึกษามีจิตบริการ
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ตารางที่ AUN1.1.5 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของ สกอ.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes)

คุณธรรม ความรู้ ทักษะทาง ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
1.
นั ก ศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม ความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ





2.
นั ก ศึ ก ษามี จ ิ ต สาธารณะ/จิ ต

อาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม





3.
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและสังคมได้





ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
4. นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.

นักศึกษามีจิตบริการ

6.
นัก ศึ ก ษาสามารถท าวิ จั ยหรื อ
งานสร้ า งสรรค์ อ ื ่ น ๆเพื ่ อ สร้ า ง
ประ โยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ารพั ฒ นาการ
ท่อ งเที ่ยวในระดับ องค์ก รหรือ ระดั บ
ชุมชน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcomes)

7.
นัก ศึก ษาสามารถริเริ่มการท า
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการได้
อย่างเป็นรูปธรรม

คุณธรรม ความรู้ ทักษะทาง ทักษะ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ







ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes
หลักสูตรฯ มีการจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงาน โดยหลังจาก • มคอ 2
มีการก าหนด ELOs แล้วได้มีการก าหนดความรับผิดชอบไปยั งอาจารย์ • รายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร ฯ เพื่อดาเนินการกาหนดความสอดคล้อง ELOs หลักสูตร
ในทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางซึ่งได้มีการแจ้ง หรือประชาสัมพันธ์ไปถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ฯ ผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยและคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ
จากกระบวนการกาหนด ELOs ที่กล่าวข้างต้น ELOs ของหลักสูตร
มีความครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) โดยเป็น Subject-specific ELOs
4 ข้อ และ Generic ELOs 3 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ AUN1.2.1
สาหรับผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs) เป็นทักษะที่เป็นสากล
ของสาขาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนอยู่ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทักษะทางสังคม และยังเป็นการ
เตรี ย มพร้ อ มความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น ด้ า นๆ ทั ้ ง สั ง คมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส าหรับใช้เป็นพื้นฐานในการศึ กษาทางเศรษฐศาสตร์ และการ
ค้นหาความรู้ที่กว้างขวางออกไป
ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific ELOs) มีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้เฉพาะ
ทางในสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วยวิชาแกน วิชาชีพ เนื้อหารายวิชา
ทั้งหมดครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ทางด้านความรู้ในศาสตร์ทางการ
ท่องเที่ยว การคิดวิเคราะห์และความสามารถทางการบริการ อีกทั้ง ยังมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการนาความรู้ไปใช้ในการทางานจริง ฝึกจาก
ประสบการจริง ทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ การฝึกทักษะการท างาน ความ
รับผิดชอบ การบริหารเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปรับตับกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน และการฝึกความอดทน นอกเหนือจากนี้ยังมี
หมวดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรีจานวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลิกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่
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ผลการดาเนินงาน
สนใจทั้งเพื่อต่อยอดความรู้ หรือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ เปิดการเรียนรู้ใหม่
อย่างเสรี
ELOs ทั้งหมดของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น Subject-specific ELOs
หรือ Generic ELOs ถูกกระจายความรับผิดชอบไปยังรายวิชาต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิตรวมทั้ง สิ้ น 135
หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชาได้แก่ (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2)
หมวดวิชาเฉพาะ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี และ (4) หมวดวิชาฝึกงานหรือสห
กิจศึกษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ข้อมีความสมดุลกันระหว่างความรู้
ทั่วไป (generic) และทักษะเฉพาะทาง (subject specific) ในแง่ของการ
สร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาในด้านของ ความรู้(Knowledge)
ทัศนคติ(Attitude) และ ทักษะ (Skill) ดังแสดงในตารางที่ AUN1.2.2

รายการหลักฐาน

และหากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาในหมวดต่างๆ กับ ELOs
ของหลัก สูต ร ทั้ง 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ AUN1.2.3 ก็จะพบว่า
รายวิชาต่างๆในหลักสูตรครอบคลุม และเพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตที่มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทาง และผลการเรียนรู้ทั่วไป
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ตารางที่ A1.2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จาแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning
Outcomes: ELOs)

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
(Subject- specific
ELOs

1.นักศึกษามีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ



2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/จิตอาสาเพือ่ ประโยชน์ส่วนร่วม



3.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้



ผลการเรียนรู้ทั่วไป
(Generic specific
ELOs)

4.นักศึกษามีทักษะในการสือ่ สารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ



5.นักศึกษามีจิตบริการ



6.นักศึกษาสามารถทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆเพือ่
สร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน



7.นักศึกษาสามารถริเริ่มการทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ตารางที่ A1.2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จาแนกตามประเภทของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของนักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Generic
นั ก ศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม ความซื ่ อ สั ต ย์ แ ละความ
รับผิดชอบ
นักศึกษามีจิตสาธารณะ/จิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วน
ร่วม
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้
Specific
นั ก ศึ ก ษามี ท ั ก ษะในการสื ่ อ สารทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
นักศึกษามีจิตบริการ
นักศึกษาสามารถทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน
นักศึกษาสามารถริเริ่มการทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

K

A

S

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

หมายเหตุ : K = Knowledge , A = Attitudes and S = Skills
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ตารางที่ AUN1.2.3 ความรับ ผิดชอบของรายวิช าในหมวดต่างๆ ต่อ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning
มนุษยศาสต
กลุ่มวิชา
Outcomes: ELOs)
ร์และ
ภาษา
สังคมศาสต
ร์

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
วิทยาศาส
ตร์และ
คณิตศาส
ตร์

กลุ่มวิชา
แกน

กลุ่ม
วิชาชีพ

ฝึกงาน/
สหกิจ
ศึกษา







ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
1. นั กศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม ความซื ่ อ สั ต ย์ แ ละ
ความรับผิดชอบ



2. นั ก ศึ ก ษามี จ ิ ต สาธารณะ/จิ ต อาสาเพื ่ อ
ประโยชน์ส่วนร่วม



3. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและ
สังคมได้




















ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
4. นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ



5. นักศึกษามีจิตบริการ
6. นั กศ ึ ก ษาส าม ารถท าวิ จ ั ยหรื อง าน
สร้างสรรค์อื่นๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวในระดับ องค์ กร
หรือระดับชุมชน







7. นักศึกษาสามารถริเริ่มการทาธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
จากทีกล่าวข้างต้น การก าหนด ELOs ของหลักสูตรนั้นมีการ ส ารวจ •
คาสั่งแต่งตั้ง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการ
จากภาคส่วนต่างๆได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน ศิ ษย์เก่า และ ผู้ใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุง
บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล หลักสูตร แนบท้าย มคอ
ประกอบในการกาหนด ELOs ของหลักสูตร โดยในกระบวนการขั้นตอนใน 2.
การเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เริ่มต้นด้วยการ •
ข้อมูลจากการ
จ าแนกประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม คือ คณาจารย์ใน สารวจบัณฑิต
หลักสูตร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน หลังจาก
นั้นได้กาหนดช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังแสดงในตารางที่
AUN1.3.1 และเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเรียบแล้ว จึงน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประกอบกั บ ปั จ จั ยอื ่ น ๆ เพื ่ อ ก าหนด ELOs ของ
หลัก สูต ร เพื่อ ให้เป็น ELOs ที่ส ะท้อ น ข้อ เสนอแนะ/ความคิดเห็น/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตารางที่ AUN 1.3.2
ตารางที่ AUN 1.3.1 ช่องทางการรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
คณาจารย์ในหลักสูตร
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิตจากองค์กรต่างๆ

ช่องทางการรับข้อคิดเห็น
- การประชุมสาขา
- การบริการวิชาการของสาขา
- การประชุมหลักสูตรประจาภาคการศึกษา
- ผลการประเมินรายวิชา
-กลุ่มไลน์สาขา
- แบบสารวจสภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- แบบสอบถามผ่านกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า
- การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ผลการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่นานักศึกษาไปทัศนศึกษา/ดู
งาน
- ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่เป็นกรรมการหลักสูตร
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ตารางที่ AUN1.3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/
ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning
Outcomes: ELOs)

คณาจารย์ใน
หลักสูตร

นักศึกษา

ศิษย์เก่า

ผู้ใช้บัณฑิต
จากองค์กร
ต่างๆ



ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic ELOs)
1. นักศึกษามีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ







2. นั ก ศึ ก ษามี จ ิ ต สาธารณะ/จิ ต อาสาเพื ่ อ
ประโยชน์ส่วนร่วม







3. นั กศึ กษาสามารถปรั บ ตั วเข้ า กั บ ผู ้ อ ื ่ น และ
สังคมได้

















ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject-specific ELOs)
4. นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ



5. นักศึกษามีจิตบริการ



6. นักศึกษาสามารถทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อื่นๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระดับองค์กรหรือระดับชุมชน



7. นักศึกษาสามารถริเริ่มการท าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
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AUN 2
Programme Specification
Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and
course specifications for each programme it offers, and give detailed information
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the
programme.
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
2.1 The information in the programme
specification is comprehensive and up-todate [1,2]
2.2 The information in the course
specification is comprehensive and up-todate [1,2]
2.3 The programme and course specifications
are communicated and made available to
the stakeholders [1,2]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5
√

6

7

√

√
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date
รายละเอียดเฉพาะหลัก สูต ร (มคอ.2) มีความครอบคลุมและทัน สมัย - เล่มหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรปัจจุบันคือหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดรับนักศึกษาในปี -คู ่ ม ื อ การศึ ก ษา ส าหรั บ
การศึกษา 2560 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 นักศึกษารหัส 61 เป็นต้น
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2555
ไป
-บั น ทึ ก ข้ อ แจ้ ง ม ติ ก าร
การปรับปรุงสูตรดังกล่าว เป็นไปตามข้อกาหนดของ สกอ กล่าวคือ ต้องทา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร (ปรั บ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 5 ปี ทั้งนี้การปรับปรุง ย่อย)
หลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุง
จาก
1. มคอ 1 หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว
2. นโยบายการสนับสนุนการพั ฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เป็นต้น
3. การเปิด ASEAN ที่หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาและผลิต
บัณฑิตให้ตรงกับสาขาวิชาที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้ ได้แก่ งานใน
สาขาด้านการโรงแรม และการจัดนาเที่ยว
4. ความต้องการของสถานประกอบการและแนวโน้มการจัดการศึกษาแบบ
Work-integrated learning ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้การทางานใน
สถานประกอบการให้มากกว่า 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
5. ความสาคัญของการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
โดยการจั ด ท าหลั ก สู ต ร จั ด ท าในรู ป แบบคณะกรรมการ ซึ ่ ง
ประกอบด้ ว ยที ่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีกระบวนการที่ได้อธิบายไว้ทั้งหมดแล้ว
ใน AUN 1
อย่ า งไรก็ ต าม ที ่ ผ ่ า นมาหลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ ปรุ ง ย่ อ ยเพื ่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนของสังคม มีรายละเอียดการปรับปรุง
ดังนี้
1.การปรับปรุงแผนการศึกษา ของชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
ไป เพื่อปรับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสามารถบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนกันได้มากยิ่งขึ้น (บันทึกข้อความ มอ 991.1/2896 ลว 11
เมษายน 2561)
40

ผลการดาเนินงาน
2.การปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยว
(บันทึกข้อความ มอ 001/1582 ลว 18 กันยายน 2561)
3.การปรับปรุง แผนการศึก ษา ชั้นปีท ี่ 3 และ 4 และปรับรายวิช าในกลุ่ม
วิช าชีพ เลื อ กและเลือ กเสรี ตั้ง แต่ปีก ารศึก ษา 2562 เป็น ต้น ไป (บัน ทึ ก
ข้อความ มอ 991.1/0075 ลว 4 สิงหาคม 2562)
4.การปรับแผนการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561)
ในรายวิ ช ากลุ ่ ม การฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ เนื ่ อ งจากผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด 19 เป็นการปรับแผนการศึกษาเฉพาะรุ่น (บันทึกข้อความ
มอ 935.1/1240 ลว 30 มีนาคม 2563)
5.การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

รายการหลักฐาน

การปรับแผนการศึกษาดังกล่าว ถูกแจ้งให้นักศึกษารับทราบผ่านการประชุม
นัก ศึกษา และนัก ศึกษาได้รับเอกสารแผนการศึกษาใหม่เพื่อใช้เป็นคู่มือ
การศึกษา
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีความแตกต่างที่ปรับปรุงพัฒนา - มคอ.ทุกประเภทในระบบ
จากหลักสูตรเดิมอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้
ออนไลน์
- ปฏิทินการส่งเอกสาร
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554
ด้านการเรียนการสอนของ
(รายวิชาใหม่)
(รายวิชาปรับออก)
คณะ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
-รายงานการประชุม
926-245 การบริ ห ารการเงิ น 926-232 การเงินธุรกิจ
หลักสูตรเกี่ยวกับการ
สาหรับธุรกิจบริการ
พัฒนาเนื้อหาในรายวิชา
931-120 การบั ญ ชี ส าหรั บ ธุ ร กิ จ 926-114 บัญชีการเงิน
-มติที่ประชุมเรื่องการปรับ
ท่องเที่ยวและบริการ
926-391 การจัดการซัพพลายเชน รายวิชา มอ 991.1/0075
ลงวันที่ 4 ม.ค. 62
และโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจ
(ตัดออกให้สอดคล้องกับ
ปรั บ เปลี ่ ย นรายวิ ช ากลุ ่ ม วิ ช าชี พ
เลือก)
930-306 การจั ด การต้ น ทุ น โลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
(ตัดออกให้สอดคล้องกับ
ปรั บ เปลี ่ ย นรายวิ ช ากลุ ่ ม วิ ช าชี พ
เลือก)
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ผลการดาเนินงาน
930-102 กฎหมายการท่องเที่ยว
การขนส่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ตั ด ออกเพราะในหลั ก สู ต รใหม่
เนื ้ อ หาเกี ่ ย วกั บ กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิช าชีพจะถูกก าหนด
เป็นคาอธิบายรายวิชาในแต่ละวิชา
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น จรรยาบรรณ
มัคคุเทศก์ ถูกก าหนดเป็น
ค าอธิ บ ายราย วิ ช า หลั ก กา ร
มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

รายการหลักฐาน

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ

92 9 -37 0 เ ศ ร ษฐ ศ าส ต ร์ ก า ร 930-103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
(ปรั บ เนื ้ อ หาไปรวมในรายวิ ช า
ทรัพยากรการท่องเที่ยว)
930-204 ธุรกิจสายการบิน
930-202 การขนส่งผู้โดยสารเพื่อ
การท่ อ งเที ่ ย ว (ตั ด เพื ่ อ ลดการ
ซ้าซ้อนกับคาอธิบายในรายวิชาโลจิ
สติกส์เพื่อการท่องเที่ยว)
930-205 ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ที ่ ร ะลึ ก 930-304 การวางแผนและจั ด
ทางการท่องเที่ยว
รายการน าเที่ยว (ตัดเพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนกั บค าอธิ บายรายวิ ช าการ
จัดการธุรกิจนาเที่ยว)
936-321 ภาษาอังกฤษสาหรับการ 930-303 หลักการมัคคุเทศก์ (ตัด
ท่ อ งเที ่ ย ว (ในหลั ก สู ต รเดิ ม เป็ น ไปเป็นวิช าเฉพาะของกลุ่มวิชาชีพ
รายวิ ช าในกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กทาง การจัดนาเที่ยว)
ภาษา การปรับมาเป็นวิชาชีพบังคับ
จะทาให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน)
936-442 ภาษาอังกฤษสาหรับการ
ให้บริการด้านการบิน (ปรับเพิ่มให้
สอดคล้องกับรายวิชาธุรกิจสายการ
บิน)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเพื่องานอาชีพ (จานวนหน่วยกิต 15
หน่วยไม่เปลี่ยนแปลง
กลุ่มวิชาชีพด้านการโรงแรม
กลุ่มวิชาชีพด้านการโรงแรม
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ผลการดาเนินงาน
(ปรั บ เพิ ่ ม รายวิ ช า 936 -421
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ พนั ก งาน
โรงแรม)
กลุ่มวิชาชีพด้านการจัดนาเที่ยว
กลุ่มวิชาชีพด้านการจัดนาเที่ยว
(ปรั บ เพิ ่ ม รายวิ ช า 936 -334
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์)
กลุ่มวิชาชีพการจัดนันทนการและ กลุ ่ ม วิ ช าชี พ โลจิ ส ติ ก ส์ เ พื ่ อ การ
สุขภาพ
ท่องเที่ยว
(ปรั บ เพิ ่ ม รายวิ ช า 936 -331
ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้าน
สุขภาพและสปา)

รายการหลักฐาน

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาจีน
กลุ่มวิชาชีพเลือกภ
าษามาเลย์

การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา

กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาจีน
กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาอังกฤษ
(ปรับออกเพราะน ารายวิชา
ภาษาอังกฤษไปเป็นรายวิชาบังคับ)

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
ครั้ง
930-241 การฝึกงาน 1
930-444 การฝึกงาน หรือ 930(ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2)
445 สหกิจศึกษา 2
(ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4)
930-443 การฝึกงาน 2 หรือ 930445 สหกิจศึกษา 2
(ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4)
นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ปรับปรุงย่อยหลักสูตร พ.ศ.
2559 โดยปรับรายวิชาและแผนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้คือ
1). การปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี
เดิม
เปลีย่ นแปลงเป็น
รายวิชาชีพเลือก
930-323 ธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ าหน่ า ย 930-121 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3(2-2-5)
930-333 การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง กี ฬ า 930-133 การจัดการนั น ทนาการ
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กลางแจ้ง 3(2-3-4)

3(2-2-5)
รายวิชาเลือกเสรี
930-121 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
930-133 การจัดการนั น ทนาการ
กลางแจ้ง 3(2-3-4)

รายการหลักฐาน

930-323 ธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ าหน่ า ย
ทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
930-333 การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง กี ฬ า
3(2-2-5)

2). การปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
-กลุ่มวิชาชีพเลือกการโรงแรม
เดิม
เปลีย่ นเป็น
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
930-311 การจั ด การบริ ก ารส่ ว น 930-302 การตลาดการท่องเที่ยว
หน้า 3(2-3-4)
และบริการ 3(3-0-6)
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ 930-313 ธุรกิจบริการอาหารและ
การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4) เครื่องดื่ม 3(2-3-4)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
930-302 การตลาดการท่องเที่ยว 930-311 การจั ด การบริ ก ารส่ ว น
และบริการ 3(3-0-6)
หน้า 3(2-3-4)
930-313 ธุรกิจบริก ารอาหารและ 930-341 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
เครื่องดื่ม 3(2-3-4)
การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4)
930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ 935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนฝึกงาน)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
-กลุ่มวิชาชีพการจัดนาเที่ยว
เดิม
เปลีย่ นเป็น
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
930-321 หลักมัคคุเทศก์ 3(2-3-4) 930-302 การตลาดการท่องเที่ยว
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ และบริการ 3(3-0-6)
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การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4) 930-121 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
930-302 การตลาดการท่องเที่ยว 930-321 หลักมัคคุเทศก์ 3(2-3-4)
และบริการ 3(3-0-6)
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
930-323 ธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ าหน่ า ย การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4)
ทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา
930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนฝึกงาน)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)

รายการหลักฐาน

-กลุ่มวิชาชีพเลือกการจัดนันทนาการและสุขภาพ
เดิม
เปลีย่ นเป็น
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
930-331 ธุรกิจสปา 3(2-3-4)
930-302 การตลาดการท่องเที่ยว
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ และบริการ 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4) 930-332 การวางแผนโปรแกรม
936-331 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน นันทนาการและความเป็นผู้นา 3(2บริการด้านสุขภาพและสปา 3(3-0- 2-5)
6)
930-431 นันทนาการเชิงพานิชย์
และการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
930-302 การตลาดการท่องเที่ยว 930-331 ธุรกิจสปา 3(2-3-4)
และบริการ 3(3-0-6)
930-341 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
930-332 การวางแผนโปรแกรม การท่องเที่ยวและบริการ 3(2-3-4)
นันทนาการและความเป็นผู้นา 3(2- 936-331 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
2-5)
บริการด้านสุขภาพและสปา 3(3-0930-333 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 6)
3(2-2-5)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา
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930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนฝึกงาน)
930-431 นันทนาการเชิงพานิชย์ 930-133 การจัดการนั น ทนาการ
และการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
กลางแจ้ง 3(2-3-4)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนสหกิจศึกษา)
930-431 นันทนาการเชิงพานิชย์ 930-133 การจัดการนั น ทนาการ
และการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
กลางแจ้ง 3(2-3-4)
935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษา
ทั่วไป (2) 2(2-0-4)
930-342 โครงงานวิ จ ั ย ทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ 3(0-9-0)
การปรับปรุงดังกล่าวให้มีผลใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

รายการหลักฐาน

การปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เดิม (ปีการศึกษา 2560)
หน่วยกิตรวม 32 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

ใหม่ (ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)
หน่วยกิตรวม 32 หน่วยกิต
กลุ ่ ม วิ ช าศาสตร์ พ ระราชาและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
ก ล ุ ่ ม ว ิ ช า ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและชีวิต
สังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต
ที่สันติ 5 หน่วยกิต
ก ล ุ ่ ม ว ิ ช า ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 1
คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการอยู่อย่างรู้เท่าทันและ
การรู้ดจิ ิทัล4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
กลุ ่ ม วิ ช าภาษาและการสื ่ อ สาร 8
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2
หน่วยกิต
วิชาเลือก 4 หน่วยกิต
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รายละเอียดเฉพาะหลักสูตร (มคอ.2) น าเสนอคาอธิบายรายวิชา (Course
description) ของทุกรายวิชาที่ปรากฎในโครงสร้างหลักสูตรและแผนการ
ศึกษา
หลักสูตรดาเนินการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.
6) ในทุกรายวิชา ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. รับทราบกาหนดการการส่ง มคอ. 3,4 ตามประกาศของคณะฯ
2. มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสู ตรเพื่อพิจารณาร่วมกันในกรณีที่
สามารถบูรณาการกิจกรรมระหว่างรายวิชาและการออกแบบโครงการพัฒนา
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทา รายละเอียดเฉพาะของรายวิชา (มคอ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ มคอ. แสดงข้อมูลสาคัญแบ่งเป็น 7 หมวด มคอ.ออนไลน์ที่จัดส่ง
ในระบบ จะถู ก รายงานไปยั ง ประธานหลั ก สู ต ร/หั ว หน้ า สาขาวิ ช า เพื ่ อ
พิจารณาให้ความเห็นและรับทราบ ในกรณีที่ มคอ.รายวิชานั้นๆ ไม่ต้อง
แก้ไขประธานหลักสูตรสามารถส่ง มอค.ไปยังผู้มีอ านาจในการอนุมัติใน
ระดับคณะฯ ต่อไป ในกรณีที่ต้องมีการปรับแก้ ประธานหลักสูตรจะส่ง มคอ.
กลับไปยังอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาแก้ไขและเมื่อด าเนินการแก้ไขแล้ว
มคอ. จะถูกส่งมายังประธานหลักสูตรอีกครั้งเพื่อรับทราบและส่งต่อไปยัง
คณะฯ ต่อไป
4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียด มคอ.ให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของ
การเรียน
5. ผู้สอนดาเนินการสอนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.
6. ผู้สอนจัดทา มคอ.5,6 เพื่อรายงานผลการดาเนินการสอนตามที่วางแผน
ไว้ ใน มคอ.3,4 ด้วยระบบออนไลน์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของ
การเรียนการสอน
7. มคอ.5,6 จะถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงมคอ.3,4 ในปี
การศึกษาต่อไป
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to
the stakeholders
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และ รายวิชาต่างๆ จะถูกสื่อสารไปยัง -แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ หลักสูตร
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การน าไปใช้ และความสะดวกในการเข้า ถึง ข้อ มูล ดั ง แสดงในตารางที่ -คู่มือนักศึกษา
AUN2.3.1
-เวบไซต์ของคณะฯ
นอกจากนี ้ ย ั ง มี ค วามเชื ่ อ มโยงการฝึ ก งานและสหกิ จ ศึ ก ษาของ
นักศึกษา และ องค์กร/สถาบันต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทางการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬา ส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย บริ ษ ั ท น าเที ่ ย ว สมาคมโรงแรม ธุ ร กิ จ ที ่ พ ั ก แรม ธุ ร กิ จ
นันทนาการ ฯลฯ ผ่านการประเมินผลการฝึกงานและสหกิจศึกษาเพื่อศึกษา
ติดตามผลการปฏิ บัติของนักศึกษา ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต และยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงให้บัณฑิตมีทักษะที่สามารถตอบความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ต่อไป อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจัดส่ง
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมในภาคใต้โดยผ่านการทา
Road show ของหลักสูตร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในงานมอ.วิชาการ
และตลาดนัดหลักสูตร โดยได้มีการ
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการโดยการสอบถามนักเรียน
ที่มาสัมภาษณ์ และนักศึกษาปัจจุบัน
กลการประเมินการการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
หลัก สูต รมีระบบติดตามการเข้าถึง ข้อ มูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม
ได้แก่
 กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต โดยผ่ า นการสอบถามโดยตรงกั บ ทางสถาน
ประกอบการในช่วงเวลาของการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา
 กลุ่มชุมชนท้องถิ่น โดยผ่ านการจัดโครงการบริการวิชาการต่างๆ
และการลงพื้นที่วิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร
 กลุ่ มศิษ ย์ เก่า โดยผ่ านการพูด คุ ยสอบถามผ่า นช่อ งทางสื ่อ สาร
ออนไลน์
 กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยการผ่านการเข้าชมเพจของหลักสูตร
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ตารางที่ AUN2.3.1 ช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายการ
รายละเอียด
หลักสูตร
(มคอ.2)

ผู้รับข้อมูล (มีส่วนได้ส่วนเสีย)
คณาจาร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ย์


แผ่นพับ
หลักสูตร
คู่มอื นักศึกษา













วิธีการสื่อสาร
- คณาจารย์ได้รับเล่มหลักสูตรจากงานบริการ
การศึกษา
- นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตสามารถดาวน์โหลด
เอกสารโครงสร้างหลักสูตรทั้งฉบับย่อย และ
ฉบับสมบรูณ์ได้จากเว็บไซต์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลักสูตรโดย
ผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาตามองค์กรต่างๆ
- การประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของ
หลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์
ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อให้ศิษย์เก่า
ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
อยู่ใกล้เคียงต่อไป
- นักศึกษาจะได้รับแผ่นพับแนะนาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งภายในมีข้อมูลโครงสร้าง
หลักสูตรฉบับย่อ
- นักศึกษาจะได้รับคูม่ ือนักศึกษาในระหว่าง
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
หรือสามารถดาวน์โหลดคูม่ ือนักศึกษาได้ที่
เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
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รายการ

ผู้รับข้อมูล (มีส่วนได้ส่วนเสีย)
คณาจาร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ย์

รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ของรายวิชา

√







√

√

√

วิธีการสื่อสาร
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรจะได้รับโครงร่างรายวิชาในคาบแรก
ของการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอน
- นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณ
ั ฑิตสามารถ
เข้ามา download มคอ.3 ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนผ่านเวบไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี โดย มคอ.3 จะได้รบั การปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในแต่ละภาคการศึกษา
- ผู้ใช้บัณฑิต สามารถรับข้อมูลหลักสูตรโดย
ผ่านนักศึกษาที่ไปการฝึกงานและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาตามองค์กรต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าของ
หลักสูตรโดยตรงผ่าน กลุ่ม line ซึ่งอาจารย์
ทุกท่านร่วมอยู่ในกลุม่ ทุกกลุ่ม เพื่อให้ศิษย์เก่า
ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ที่
อยู่ใกล้เคียงต่อไป
-Facebook page ของสาขา
https://www.facebook.com/TBM.PSU
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AUN 3
Programme Structure and Content
Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments
in the field.
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and up-todate.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes
is clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date
[3,4,5,6]
Overall opinion

2

คะแนน
3
4
5
√

6

7

√

√

√
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การธุ ร กิ จ - มคอ.2
ท่องเที่ยว ได้กาหนดแนวทางในการจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร โดย
คานึงถึงความทันสมัยของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมี
ความสอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อนาไปสู่ ELOs ที่
กาหนดไว้ โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จานวน
รายวิชาในหลักสูตรก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เน้นในการสร้างทักษะทั่วไปหรือเพื่อบรรลุ Generic ELOs
และ
รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะเฉพาะทางหรือเพื่อบรรลุ
Subject-specific ELOs โดยสัดส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้น
ในการสร้างทักษะทั่วไป ต่อ รายวิชาที่เน้นในการสร้างทักษะเฉพาะ
ทาง คือ 19:48 และเมื่อพิจารณาจานวนหน่วยกิต ก็พบว่าสัดส่วน
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ต่อ รายวิชาเฉพาะ คือ 32:97 (ดูโครงสร้าง
หลังสูตรด้านล่าง) แต่อย่างไรก็ตามรายวิชาส่วนใหญ่ที่เน้นเพื่อการ
บรรลุ Subject-specific ELOs นั้น ก็มีส่วนร่วมเพื่อการบรรลุ
Generic ELOs ด้วยเช่นกัน
โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชา
2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมือง
3) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
4) กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทัน
5) กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบและ
ตรรกะ

135
32
4
5
1
4
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ผลการดาเนินงาน
6) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
8) วิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ
2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.2.1) กลุ ่ ม วิ ช าชี พ
เลือกเพื่องานอาชีพ
2.2.2) กลุ ่ ม วิ ช าชี พ
เลือกภาษาต่างประเทศ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา

รายการหลักฐาน
8
2
4
90
30
60
30
30
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวถูกกาหนดบนหลักคิดที่สอดคล้องกับ
ELO
ตารางด้านล่างเสนอความสอดคล้องของหลักคิดและELO
หลักคิด
ELO
การจัดการศึกษาแบบ Active ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม
learning / life long learning ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ
ELO
2.นักศึกษามีจิต
สาธารณะ/จิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม
ELO
3.นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้
ELO 4.นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
มคอ 1 และมาตรฐานวิชาชีพ ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม
ASEAN
ความซื่อสัตย์และความ
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ผลการดาเนินงาน
รับผิดชอบ
ELO
3.นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้
ELO 4.นักศึกษามีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ
ELO 6.นักศึกษาสามารถทา
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
องค์กรหรือระดับชุมชน
ข้อกาหนด สกอ เกี่ยวกับ ELO 6.นักศึกษาสามารถทา
หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ
ต้องประกอบด้วยรายวิชาที่
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่การ
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
ซึ่งความแตกต่างของหลักสูตร องค์กรหรือระดับชุมชน
นี้คือนารายวิชาด้าน
ELO7.นักศึกษาสามารถริเริ่ม
บริหารธุรกิจมาประยุกต์กับ
การทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
บริบทด้านการท่องเที่ยวเช่น
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
รายวิชาด้านการตลาด กาหนด
รายวิชาเฉพาะเป็น การตลาด
การท่องเที่ยวและบริการ
รายวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ กาหนดรายวิชาเฉพาะ
เป็น รายวิชาการเงิน กาหนด
เป็นรายวิชาการบริหารการเงิน
สาหรับธุรกิจบริการ การพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว
เป็นต้น

รายการหลักฐาน

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes
is clear
- มคอ.2 ,3,4,5,6
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ผลการดาเนินงาน
ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ของแต่ ล ะรายวิ ช า (Course
Expected Learning Outcomes: CLOs) ของหลักสูตร ดังปรากฏ
อยู่ใน มคอ.3 และ 4 ของแต่ละวิชา ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมที่ชัดเจนในการท าให้บรรลุผล ELOs ของหลักสูตร ทั้งที่เ ป็น
Subject-specific ELOs และ Generic ELOs โดยทุกรายวิชาจะ
แสดงภาพรวมของความรับผิดชอบที่มีต่อ ELOs ทั้ง 7 ข้อของ
หลักสูตร ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ELOs จาก
หลั ก สู ต รสู ่ ร ายวิ ช า (มคอ 2. หมวดที ่ 4 ข้ อ ที ่ 3 หน้ า 71 :
curriculum mapping)
โดยรายวิ ช าหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไปนั ้ น จะครอบคลุ ม
Generic ELOs ทั้ง เป็นส่วนหลัก โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในระดับพื้น ฐานเพื่อรองรับชีวิตการ
เรียนและชีวิตการทางานในอนาคตอย่างมีความสุข

รายการหลักฐาน

สาหรับหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาแกน หรือ กลุ่ม
วิ ช าชี พ (วิ ช าชี พ บั ง คั บ วิ ช าชี พ เลื อ ก) จะครอบคลุ ม Subjectspecific ELOs เป็นหลัก รายวิชาในกลุ่มเหล่านี้จะจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีที่เพียงพอ และสามารถประยุกต์
ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการการท่องเที่ยวได้ตามประเด็นที่
สนใจ ส าหรั บ ในกลุ ่ ม วิ ช าแกนและกลุ ่ ม วิ ช าชี พ นั ้ น นอกจากจะ
ประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังมีรายวิชาที่
เนื้อ หาในเชิง การเสริม สร้า งทัก ษะให้ก ัน นักศึกษา เช่ น รายวิช า
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว โครงงานวิจัยด้านการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว เป็นต้น

ซึ่งรายวิชาเหล่านั้นจะครอบคลุมทั้ง Subject-specific ELOs และ
Generic ELOs เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ และการทางานเป็นทีม โดยใช้
Project Based Learning และ Problem Based Learning จาก
สถานการณ์จริงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจ
ส่วนในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจึงมีความครอบคลุมทั้ง
Subject-specific ELOs และ Generic ELOs และเพื่อให้การ
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ผลการดาเนินงาน
จัดการเรียนอย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตร จึงได้แบ่งแผนการศึกษา
ออกเป็น 2 แผนอย่างชัดเจน คือ 1) แผนฝึกงาน 2) แผนสหกิจ
ศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในฐานะสมาชิกใน
องค์กรต่างๆตามข้อกาหนดของสหกิจศึกษา

รายการหลักฐาน

การกาหนดรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ELO ดัง
ตารางด้านล่าง
ELO
รายวิชาทีส่ อดคล้อง
ELO 1. นักศึกษามีคุณธรรม ทุกรายวิชา
ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบ
ELO 2.นักศึกษามีจิต
930-102 จิตวิทยาบริการ
สาธารณะ/จิตอาสาเพื่อ
930-342 โครงงานวิจัยด้าน
ประโยชน์ส่วนร่วม
การท่องเที่ยวและบริการ
930-302 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ELO 3.นักศึกษาสามารถ
ทุกรายวิชา และโดยเฉพาะ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ รายวิชาในหมวดฝึกงานและสห
กิจศึกษา
ELO 4.นักศึกษามีทักษะในการ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่ม
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
วิชาภาษา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศทุกวิชาใน
หลักสูตร
และรายวิชาที่ผู้สอนกาหนดการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ 930-102 จิตวิทยาบริการ
930-203 การพัฒนาทุนมนุษย์
สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
930-204 ธุรกิจสายการบิน
และทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
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ผลการดาเนินงาน
เลือกเพื่องานอาชีพ
ELO 6.นักศึกษาสามารถทา
930-341 ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ
สาหรับการท่องเที่ยวและ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่การ
บริการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ 930-342 โครงงานวิจัยสาหรับ
องค์กรหรือระดับชุมชน
การท่องเที่ยวและบริการ
และรายวิชาอื่นๆที่ผู้สอน
กาหนดกิจกรรมการสอนให้
นักศึกษาผลิตชิ้นงาน
สร้างสรรค์
ELO 7.นักศึกษาสามารถริเริ่ม ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก
การทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่องานอาชีพ
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายการหลักฐาน

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้มี - มคอ.2
การออกแบบให้เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดย
หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน ชัดเจน ตลอดจนมีแผนการศึกษา
ที่มีความเชื่อมโยงกันในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงลาดับ
รายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา
แกนทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาชีพ ทั้ง
ที่เป็นวิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก เช่น จิตวิทยาการบริการและ
มนุษยสัมพันธ์ ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว
และศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งสามวิชานี้จะเป็นวิชาบังคับเรียน

ก่ อ นวิ ช าชี พ เลื อ กในกลุ ่ ม ต่ า งๆ อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ค วามเชื ่ อ มโยงใน
แนวนอน คือ มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างกันในแต่ละรายวิช า
เช่น ธุรกิจสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวและ
การบริการ หลักมัคคุเทศก์

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดเรียงล าดับของรายวิชาอย่าง
เป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการ
จนกระทั่งรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
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การเรียงลาดับของรายวิชาดังกล่าวนี้ จะทาให้เกิดลาดับการเรียนรู้
ได้ต ามทฤษฎี Bloom Taxonomy กล่า วคื อ ล าดับ ขั ้ น ของการ
เรียนรู้เริ่มต้นจาก Remember  Understand  Apply 
Analyse  Evaluate  Create ดังแสดงในตาราง AUN3.3.1
และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความ
ถนัด หลักสูตรจึงได้มีการแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกอย่างชัดเจน โดย
แบ่งวิชาชีพเลือกในหลักสูตร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพธุรกิจที่

รายการหลักฐาน

พักแรม กลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยว และกลุ่มวิชาชีพการจัดนันทนาการและ
สุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่าง

ออกไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจเพื่อนาไปใช้ใน
การปฏิบ ั ต ิง านจริ ง ในตลาดแรงงงานที่มี ความหลากหลาย และ
นอกจากนั้นเป็นการจัดรายวิชาที่เอื้อต่อการบูรณาการเนื้อหาและ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องรายวิ ช าในแผนการศึ ก ษาแต่ ล ะภาค
การศึกษาของแต่ละชั้นปี
จากที่กล่าวข้างต้น นอกจากรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจะสามารถ
สร้างทั้งทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทางให้นักศึกษาได้ เนื้อหาสาระ
ของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก็ยังมีความทันสมัยและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิ ชา (มคอ.5) และท าการ
ปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ) ของรอบภาค
การศึกษาถัดไป
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าง AUN3.3.1 โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา และ ความเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่
1
2
3
4
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
2) กลุ่มวิชาความเป็นพลเมือง
3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
4) กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ
5) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะขั้นพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และการ
ท่องเที่ยว
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
หมวดวิชาฝึกงาน: การฝึกงาน 1

5
6
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
2) กลุ่มวิชาการอยู่อย่างรู้เท่าทัน
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน การบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3) กลุ่มวิชาชีพเลือกเพื่องานอาชีพ (ธุรกิจที่พักแรม/
ธุรกิจการท่องเที่ยว/ธุรกิจนันทนาการและสุขภาพ)
4) กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาต่างประเทศ (จีน/มลายู)

7
หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2) กลุ่มวิชาชีพเลือกเพื่องาน
อาชีพ (ธุรกิจที่พักแรม/ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว/ธุรกิจนันทนาการและ
สุขภาพ)
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ภาษาต่างประเทศ (จีน/มลายู)

8
หมวดวิชาฝึกงาน
1) ฝึกงาน 2/สหกิจศึกษา 2

ตัวอย่างความเชือ่ มโยงของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
930-101
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

930-102
จิตวิทยาการ
บริการ

การจา/การเข้าใจ

930-201 การ
จัดการโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยว
930-204 ธุรกิจ
สายการบิน

930-202
930-301 พฤติกรรม
930-341 ระเบียบวิธีวิจัย 930-342 โครงงานวิจัยสาหรับ
ทรัพยากรการ
นักท่องเที่ยว
สาหรับการท่องเที่ยวและ การท่องเที่ยวและบริการ
ท่องเที่ยว
930-302 การตลาดการ บริการ
930-203 การ
ท่องเที่ยวและบริการ
930-xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
พัฒนาทุนมนุษย์
930-xxx รายวิชาในกลุ่ม เลือก
สาหรับ
วิชาชีพเลือก
อุตสาหกรรมการ 930-xxx รายวิชาในกลุ่ม
ท่องเที่ยวและ
วิชาชีพเลือก
บริการ
930-205 ธุรกิจ
สินค้าที่ระลึก
ทางการท่องเที่ยว
ลาดับขัน้ การเรียนรู้ ตามทฤษฎี Bloom Taxonomy
การการประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์/การประเมินผล
การจา/การเข้าใจ/ การประยุกต์ใช้

การฝึกงาน / สหกิจศึกษา

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

2

คะแนน
3
4
√

5

6

7

√

√
√
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
ปรัชญาการจัดการศึกษา:
- มคอ.2 พ.ศ. 2555 และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมี พ.ศ. 2559
เจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทาหน้าที่
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการ -เว็บไซต์วิทยาเขตสุ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกาลังหลักของ ราษฎร์ธานี
http://www.surat.psu.ac.th/demo/
สังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น philosophy.php
ศูนย์กลาง
-เว็บไซต์ของคณะศิลป
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษา ศาสตร์และวิทยาการ
ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุก จัดการ
ด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนา
จากความต้องการของผู้เรียน ผ่ านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วย
ตนเอง กระบวนการที่ต้อง ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนา
ไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย
จากหลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น น าสู ่ ก ารจั ด การศึ ก ษาที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์
(Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้
คือ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based
Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการ
เรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดาเนินการ
ปรัชญาการศึกษาถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv
2/about.php

-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Road Show
-ภาพการจัดประชุมการ
จัดทาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-เพจของหลักสูตร

https://www.facebook.com/TBM.
PSU

ในขณะที่ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ฯ ได้ถูกกาหนดและร่วมพิจารณา
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จากคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร ฯ ภายใต้ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสีย (Stakeholders) และจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรัชญาหลักสูตร
บริห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ การท่ องเที ่ ยวคือ “เป็ น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวทั้งใน
สาขาตัวแทนการเดินทางและการจัดน าเที่ยว รวมทั้งสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงได้แก่ การโรงแรมและการจัดนันทนาการ
เพื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย วและสุ ข ภาพ มุ ่ ง ให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ท ั ก ษะทางวิ ช าชี พ ที ่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถ
ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู ้ ท างการท่ อ งเที ่ ย วและประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ ไป
ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและการประกอบวิชาชีพอิสระ
ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและส่งเสริมให้บุคคลร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น”

รายการหลักฐาน

ทั้งนี้ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร ได้ถูกสื่อสารไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายช่องทาง ได้แก่
1. หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและคณะศิลปศาสตร์และ
วิท ยาการจัดการ (กลุ่มบุคคลทั่วไป และทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ข้อมูลปรัชญาการจัดการศึกษาได้ผ่านช่องทางนี้)
2. การจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ประจาปีการศึกษา 2562 (ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้ามา
เรียนในหลักสูตร)
3. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาใหม่)
4. การจั ด ประชุ ม อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในสาขาทุ ก ชั ้ น ปี ประจ าปี
การศึกษา 2562 (นักศึกษาปัจจุบัน)
5. การจัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โรงเรียน
ต่างๆ และนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในอนาคต)
6. การจัดประชุมของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการจัดทา
แผนยุท ธศาสตร์ก ารท่องเที่ยวโดยชุมชน (มีการกล่าวถึง ปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรในการร่วมพัฒนาสังคม
และชุมชนก่อนการประชุม) (หลักฐานภาพการจัดประชุมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2563)
7. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาตาม
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ปรั ช ญาการศึ ก ษาที ่ ก าหนด ถู ก สื ่ อ สารผ่ า นเพจของหลั ก สู ต รที่
อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเป็นคณะทางานสื่อสารองค์กร
ของหลักสูตร
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to
expected learning outcomes
หลักสูตรวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและสะท้อน ELO
โดยมีขั้นตอนในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
1. คณะฯ ทาการแจ้งมายังสาขาวิชาให้รายงานการแจ้งเปิดรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา
2. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื ่ อ วางแผนการเปิ ด
รายวิชาและการวางแผนโครงการพัฒนานั กศึกษาด้านวิชาการของ
หลั ก สู ต ร โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การจั ด สรร
งบประมาณในการจั ด โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาจ านวนรวม
4,080,100 บาท แบ่ ง เป็ น งบประมาณจากเงิ น รายได้ว ิท ยาเขต
จ านวน 88,700 บาทและงบประมาณค่าธรรมเนียมพิเศษจ านวน
3,991,400 บาท โครงการพัฒนานักศึกษากระจายอยู่ใน 2 ภาค
การศึกษา และจัดสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ
โดยเป็น โครงการที่อ ยู่ใ นรายวิช าจ านวน 19 โครงการและเป็น
โครงการทีไ่ ม่อยู่ในรายวิชาจานวน 7 โครงการ แผนพัฒนานักศึกษา
ดังกล่าวได้ผ่านมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะและเริ่ม
จัดในภาคการศึกษาที่ 1/2562
3. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชา จัดทาแผนการสอน
(มคอ 3/4) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยในทุกรายวิชาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามแนวการสอนแบบ
Active Learning ซึ่ง เป็น ปรัช ญาการสอนและนโยบายของ
มหาวิท ยาลัยที่ก าหนดให้มีก ารจั ดการเรียนการสอนแบบ Active
learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา ทั้งนี้การวางแผนการ
สอนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะของนักศึกษา
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการรายวิชาจากการรายงานผล
การสอน (มอค 5/6) จากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561)
มาใช้ เ พื ่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในปี
การศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที ่ ห ลากหลาย ใน
ภาพรวมได้แก่
 การสอนบรรยายเนื้อหาทฤษฎี

รายการหลักฐาน

the achievement of the
-ข้อมูลการแจ้งเปิด
รายวิชาที่จัดส่งคณะ
-มคอ 2 3 4 5 6
-แผนพัฒนาโครงการ
พัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการปีการศึกษา 2562
-รายงานการประชุม
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562
-ข้อมูลการบันทึกการ
ฝึกงานในระบบออนไลน์
-เอกสารประเมินนักศึกษา
จากสถานประกอบการ ปี
การศึกษา 2562
-Rubric การประเมิน
รายงานโครงงานวิจัย
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 การบรรยายโดยวิทยากรจากภายนอก
 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา
 Project-based learning โดยใช้โจทย์จากชุมชนท้องถิ่น
 กิจกรรม Active learning ในชั้นเรียน เช่น แลกเปลี่ยน
กลุ่มย่อย role play การนาเสนอ เป็นต้น
 การทัศนศึกษาภาคสนาม
 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและภาคสนาม
 สหกิจศึกษา และ Work-integrated learning
 การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างรายวิชาส าหรับ
นักศึกษาในชั้นปีเดียวกัน
 การเรี ย นการสอนออนไลน์ (สั ป ดาห์ ท ี ่ 12-16 ของภาค
การศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2562)
4. จัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา โดยประธานหลักสูตรมี
บทบาทในการติดตามความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมในรายวิชา
ในส่วนของการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้ ในระหว่างภาคการศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 พบว่ า
หลักสูตรต้องปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์
ทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-16 ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid
19
5. จัดการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผล
การเรียนรู้ใน 2 ระดับคือ
5.1 ในระดับ รายวิช า ทุกๆรายวิช าก าหนดวิธีการประเมิน ผลการ
เรียนรู้ใน มคอ 3 ซึ่งเป็นการกาหนดที่สอดคล้องกับ ELO ของ
หลักสูตร และ CLO (Course expected learning outcome)
ของรายวิช านั้น ๆคือ มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่
กาหนดในขั้นการออกแบบหลักสูตรใน curriculum mapping
ในภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา มีวิธีการวัด
และประเมินผลดังนี้
 การสอบวัดผลการเรียนรู้ ทั้ง การสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และการสอบปลายภาค ทั ้ ง นี ้ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์

รายการหลักฐาน
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โรคระบาด Covid 19 หลักสูตรต้องเปลี่ยนวิธีการสอบ
ปลายภาคจากการจั ด สอบตามตารางสอบ เป็ น การ
มอบหมายโจทย์การสอบแบบ take home
การสอบปฏิบัติ ในรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ
การประเมินแบบ peer evaluation
การประเมิน โดยสถานประกอบการ (รายวิช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
การประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
การประเมินชิ้นงานมอบหมาย
การประเมินเล่มรายงานโครงงานวิจัย โดยใช้ Rubric

รายการหลักฐาน

ข้อมูลการประเมินผลรายวิชาแต่ละวิชาถูกรายงานใน มคอ 5/6 เพื่อนาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป
5.2 ในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดย
ผลการทวนสอบในภาพรวมพบว่า
 ไม่มีนักศึกษาได้ผลการเรียนระดับ E ในรายวิชาใดๆ
 ในบางรายวิช ามีผลการเรียนรู้ในระดับ I ส าหรับ
นักศึกษาที่ส่งงานไม่ครบตามที่กาหนด และนักศึกษาที่
อยู่ภาวะวิกฤต การให้ผลการเรียนรู้ I ไว้เพื่อพิจารณา
ผลการศึกษาของนักศึกษารายนั้นๆ ในภาพรวมเพื่อหา
แนวทางในการช่วยเหลือตามที่สมควรต่อไป
 การประชุ มสรุ ป ผลการจั ด โครงการพั ฒ นานั กศึ ก ษา
ประจ าปี 2562 ผลการจัดโครงการพบว่า จากจ านวน
โครงการทั ้ ง สิ ้ น 26 โครงการตามที ่ ไ ด้ ร ั น อนุ ม ั ติ
งบประมาณ สามารถจั ด โครงการได้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ 16 จ านวน โครงการที ่ จ ั ด แล้ ว เสร็ จ
บางส่วน จานวน 3 โครงการ และที่ยังไม่ได้จัด จานวน
7 โครงการ โครงการไม่ ส ามารถจั ด ได้ ต ามแผน
เนื่องจากต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิด 19 และ
บางโครงการพิจารณาเลื่อนการจัดไปในปีการศึกษา
2563 ต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากการกระบวนการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์นี้
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ผลการดาเนินงาน
จะถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสาขา
ต่อไป
ภายใต้กระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนั้น กิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชารวมทั้งโครงการนอกเหนือจากรายวิชา มีความ
สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร ตารางข้อมูลเพิ่มเติม AUN 4.2 ด้านล่าง
แสดงข้อมูลรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนที่มีความสอดคล้องกับ ELO

รายการหลักฐาน
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ตารางข้อมูลเพิม่ เติม AUN 4.2.1 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการ
สอนโดยหลักสูตรและความสอดคล้องกับ ELO
ELO
รายวิชาที่เกีย่ วข้อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
Generic
ELO 1.
ทุกรายวิชา
-การบรรยาย (in-class และ
-มคอ 3/5
นักศึกษามี
online)
คุณธรรม
-การมอบหมายงานรายบุคคล/ราย
ความซือ่ สัตย์
กลุ่ม
และความ
รับผิดชอบ
930-444 สหกิจ
WIL
-มคอ 4/6
ศึกษา 2
-ผลการประเมินการ
930-445 การ
ปฏิบัติงานจากสถาน
ฝึกงาน
ประกอบการ
ELO 2.
นักศึกษามีจิต
สาธารณะ/จิต
อาสาเพื่อ
ประโยชน์ส่วน
ร่วม

930-102 จิตวิทยา
การบริการ

-บรรยาย
-มอบหมายงานการทากิจกรรมจิต
อาสาที่นักศึกษาสามารถทาได้ตาม
อัธยาศัยในระหว่างภาคการศึกษา
-มอบหมายการไปปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของชุมชน: การเป็น
มัคคุเทศก์อาสาตลาดน้าบางใบไม้
930-302 การตลาด -บรรยาย
การท่องเที่ยวและ -วิทยากรจากภายนอก
บริการ (วิชาแกน)
-Project-based
930-313 Food
-บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในทั้ง
and Beverage
3 รายวิ ช า ที ่ โ จทย์ ก ารเรี ย นรู ้ ม า
service business จากความต้ อ งการของชุ ม ชน
(กลุ่มวิชาชีพธุรกิจที่ ท้องถิ่นคือ
พัก)
 ต้องการพัฒนาสูตร
930-431
เครื ่ อ งดื ่ ม จากสมุ น ไพร
Commercial
ขมิ้นชัน
recreation and
 ความต้องการ
Tourism (กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
วิชาชีพธุรกิจสุขภาพ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
และนันทนาการ)
 ความต้องการ

-มคอ 3/5
-ภาพประกอบการไปทา
กิจกรรมที่ตลาดบางใบไม้

-QR code ผลงานการ
ทาสื่อออนไลน์
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว/กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
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930-121
Communitybased Tourism
(กลุ่มวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว)
930-121
Communitybased Tourism
(กลุ่มวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว)

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนันทนาการ
และแหล่งนันทนาการในระดับธุรกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน

930-441
โครงงานวิจัย
สาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว

-Project-based

มอบหมายงานการลงพื้นที่เพื่อ
-google drive ภาพ
กิจกรรมรายวิชา
จัดทาข้อมูลการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และนาเสนอ
ข้อมูลกลับต่อชุมชน จานวน 7
ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ได้แก่ ชุมชนบางใบไม้ ชุมชน
ท่าฉาง ชุมชนบ้านถ้าผึ้ง ชุมชนบ้าน
นางกา ชุมชนบ้านพุมเรียง ชุมชน
บ้านบางโพธิ์ ชุมชนบ้านเขาเทพ
พิทักษ์

งานวิจัยระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาในหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2562 ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนจานวน 18 เรื่อง
ตัวอย่างเช่น

-ไฟล์ฐานข้อมูลรายงาน
วิจัยจัดทาในรูปแบบ QR
code
-ภาพการลงพื้นที่ส่งมอบ
ผลงานวิจัยแก่ชุมชน

 การออกแบบโปรแกรมและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์บ้านห้วยทรัพย์
 การศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการแหล่ง
นันทนาการประเภท
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
 สวนสาธารณะจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
 การประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กลุ่ม PGS เมืองคนดี
แนวทางในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของถ้าเสือ
กระบี่

930-301
พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว

-Project based: ละครเวทีปลูกฝัง ตัวอย่างผลงาน
จิตสานึกการท่องเที่ยวอย่างมี
https://www.youtube.com/watch
ความรับผิดชอบ จานวน 9 เรื่อง ?v=6NrsPeJM4eg&feature=yout
u.be
แสดง ณ โรงเรียนประถมศึกษา
รอบมหาวิทยาลัย
https://youtu.be/asAL
sOnfJsk
https://m.youtube.co
m/watch?relaod=9&fe
ature=youtu.be&v=IFG
yCG06Sds
https://youtu.be/riH_C
MCa65C

ELO 3.
ทุกวิชา
นักศึกษา
สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและสังคม
ได้
930-444 สหกิจ
ศึกษา
930-445 ฝึกงาน

-มอบหมายงานกลุ่ม
-Project-based

-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (WIL)
- มคอ 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกงาน/สหกิจ -ไฟล์เอกสารผลการ
ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562
ประเมินการฝึก
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930-311 การ
จัดการบริการส่วน
หน้า
930-312 การ
จัดการงานแม่บ้าน

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
จ านวน 116 คน ในสถาน
ประกอบการภาครั ฐ และเอกชน
จานวนรวม 68 แห่ง โดยเป็นสถาน
ประกอบการในต่างประเทศ 1 แห่ง
สถานประกอบการประเมิน
นักศึกษาในระดับ ดี -ดีมากผลการ
ประเมินจากสถานประกอบการใน
ภาพรวมคื อ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
อดทน สามารถปรั บ ตั ว ในการ
ท างานและวั ฒ นธรรมองค์ ก รได้
และมีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่องาน
บริการ เป็นต้น
-WIL นักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียน และฝึกชั่วโมงปฏิบัติใน
โรงแรมต่างๆในเขตเมืองสุราษฎร์
ธานี ได้ โรงแรมวังใต้
โรงแรม
แก้วสมุย โรงแรมบรรจงบุรี บรรโฮ
เทล โรงแรม S.22

รายการหลักฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ

-มคอ 3
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
-บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการโรงแรม

930-427 การ
-การศึกษาภาคสนาม ณ แหล่ง
-ภาพกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรชื่อ บ้านเล็ก
กลางป่าใหญ่ จังหวัดชุมพร
นักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 วัน
1 คืน ทากิจกรรมกับเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว
ELO 3.
นักศึกษามี
ทักษะในการ
สื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ทุกวิชา

-อภิปรายกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
-นาเสนอในรูปแบบ Oral
Presentation
-บทบาทสมมุติ

มคอ 3
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ELO 5.
นักศึกษามีจิต
บริการ

รายวิชาที่เกีย่ วข้อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
930-102
กิจกรรม Active learning ในชั้น
จิตวิทยาการบริการ เรียน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติทักษะ
การพูดทั้งแบบ telephone
communication/face-to-face
communicationและการติดต่อ
ผ่านอีเมล์
930-444 สหกิจ
สถานประกอบการประเมินผลการ
ศึกษา 2
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ในหมวด
930-445 การ
บุคลิกภาพ (ทักษะการสื่อสาร)
ฝึกงาน
รายวิชาทางภาษา -การบรรยาย
ซึง่ จัดการเรียนการ -Active learning ในชั้นเรียน ทุก
สอนโดยสาขาวิชา วิชาอย่างน้อย 15 ชั่วโมง ตาม
ภาษาต่างประเทศ ข้อบังคับขั้นต้นของมหาวิทยาลัย
ได้แก่
-รายวิชาในกลุ่ม GE
จานวน 12 หน่วย
กิต
-รายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับจานวน
6 หน่วยกิต
-รายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพเลือกทาง
ภาษา จานวน 12
หน่วยกิต แบ่งเป็น
2 กลุ่มวิชา คือ วิชา
ภาษาจีน และวิชา
ภาษามลายู
930-102
-บรรยาย
จิตวิทยาการบริการ -มอบหมายงานการทากิจกรรมจิต
อาสาที่นักศึกษาสามารถทาได้ตาม
อัธยาศัยในระหว่างภาคการศึกษา
-มอบหมายการไปปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของชุมชน: การเป็น

รายการหลักฐาน
-มคอ 3

-ไฟล์เอกสารผลการ
ประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
มคอ 3

-ภาพกิจกรรม

72

ELO

รายวิชาที่เกีย่ วข้อง

930-311 การ
จัดการบริการส่วน
หน้า
930-321 หลัก
มัคคุเทศก์

930-444 สหกิจ
ศึกษา
930-445 ฝึกงาน

ELO 6.
นักศึกษา
สามารถทา
วิจัยหรืองาน

930-441
โครงงานวิจัย
สาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
มัคคุเทศก์อาสาตลาดน้าบางใบไม้
-งานมอบหมายการทากิจกรรมฝึก
จิตบริการ จานวน 40 ชั่วโมงใน 1
ภาคการศึกษา และบันทึกการทา
กิจกรรม
-ศึกษาดูงานนอกสถานที่การ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ
โรงแรมวังใต้และการสะท้อนการ
เรียนรู้
-บรรยาย
-ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(WIL)
-บรรยาย
-โครงการพัฒนา
-ฝึกภาคสนาม
นักศึกษา: โครงการ
อบรมทักษะมัคคุเทศก์
วัฒนธรรม-เดินป่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561
จานวน 100 คน ในสถาน
ประกอบการภาครัฐและเอกชน
จานวนรวม 64 แห่ง สถาน
ประกอบการประเมินนักศึกษาใน
ระดับ ดี-ดีมากผลการประเมินจาก
สถานประกอบการในภาพรวมคือ
นักศึกษามีความอดทน สามารถ
ปรับตัวในการทางานและ
วัฒนธรรมองค์กรได้ และมีจิตอาสา
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ เป็นต้น
-Project-based ต่อเนื่องจาก
รายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัย
ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

-แบบประเมินจากสถาน
ประกอบการณ์

-มคอ 3
-แบบตอบรับการเข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัย
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สร้างสรรค์
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
อื่นๆเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน
ระดับองค์กร
หรือระดับ
ชุมชน

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
งานวิจัยระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาในหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2562 ที่เป็นประโยชน์
ต่อ
ชุมชนจานวน 18 เรื่อง
ตัวอย่างเช่น
 การออกแบบโปรแกรมและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์บ้านห้วยทรัพย์
 การศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการแหล่ง
นันทนาการประเภท
สวนสาธารณะจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
 การประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กลุ่ม PGS เมืองคนดี
 แนวทางในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของถ้า
เสือ กระบี่

-ส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 มี
นักศึกษาจานวน 1 กลุ่มได้รับการ
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รายวิชาที่เกีย่ วข้อง

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รายการหลักฐาน
ที่การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย
ครั้งที่ 15 ตอบรับเข้าร่วมนาเสนอ
ผลการวิจัย

930-341 ระเบียบ
วิธีวิจัย สาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3)

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
-Project-based learning
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เริ่มกระบวนการ
ทาโครงงานวิจัย และพัฒนาโครง
ร่างงานวิจัยจานวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง
และจะดาเนินงานวิจัยต่อเนื่องใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
-Project based learning
นักศึกษาจานวน 13 คนฝึกสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการใน
ประเทศ จานวน 7 แห่ง
ต่างประเทศจานวน 1 แห่ง โครง
งานสหกิจที่นักศึกษาจัดทารวม
จานวน 8 โครงงาน ได้แก่
1.โปรแกรมแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวเกาะบาหลี
2.คู่มือการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นออร์แกนไนซ์เซอร์
3.การศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการใช้
บริการของบริษัทอันดามัน กระบี่ท
ราเวล
4.คู่มือคาศัพท์และประโยคสนทนา
ภาษาอังกฤษสาหรับแผนกบริการ
ส่วนหน้า โรงแรมเลอ เมนารา
นอร์ท เขาหลัก
5.คู่มือการให้บริการพนักงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรม
ทับแขก ซันเซทบีชรีสอร์ท

930-444 สหกิจ
ศึกษา 2

-มคอ3
-Folder ข้อมูลโครงร่าง
งานวิจัย

-ลิงค์ google drive
ข้อมูลรายงานโครงงาน
สหกิจ
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รายวิชาที่เกีย่ วข้อง

930-313 ธุรกิจ
บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
6.คู่มือสาหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม โรงแรมอนันตรา
ลาวานา เกาะสมุย
7.คู่มือการปฏิบัติงานสปาสาหรับ
ศูนย์เรียนรู้สวนลุงสงค์
8.คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ CU
Center บริษัทแซปไทม์ทราเวล
จากัด
-Project-based การพัฒนาสูตร
น ้ า สมุ น ไพรขมิ ้ น ชั น -น ้ า ตาลจาก
สาหรับโจทย์การเรียนรู้มาจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
-วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการ
เขียนแผนธุรกิจและการออกแบบ
สินค้าที่ระลึก
-มอบหมายงานเขียนแผนธุรกิจ
-มอบหมายงานการออกแบบสินค้า
ที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์

ELO 7.
930-205 ธุรกิจ
นักศึกษา
สินค้าที่ระลึก
สามารถริเริ่ม ทางการท่องเทีย่ ว
การทาธุรกิจ
ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
930-302 การตลาด -Project-based ผลิตสื่อ
การท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
บริการ บูรณา

รายการหลักฐาน

-ภาพกิจกรรม

-มคอ 3
-แผนโครงการพัฒนา
นักศึกษา
-ภาพผลงานนักศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning.
ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นักศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียน •
การสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย •
โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
ทักษะที่สาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทั ก ษะการสื ่อ สารทัก ษะการท างานรวมกั บ ผู ้อ ื ่ น และการปรั บ ตั ว
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร
ในการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รวางแผนรายวิ ช าที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุกชั้นปีของแผนการ
ศึกษา ได้แก่
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะที่
เกี่ยวข้องกั บการดูแลจนเองด้านร่างกาย รวมทั้งการเรียนรู้ความ
พอเพียงในการใช้ชีวิต ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาได้พัฒนาด้านการเติบโตภายในมากขึ้น จากการ
เรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และเริ่มเรียนรู้การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ชีพ
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาได้นาพื้นฐานทักษะชีวิตการการเรียนในชั้นปี 1-3
ไปปรับ ใช้ในชีวิตการท างานในช่วงเวลาของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

รายการหลักฐาน

มคอ 3
โครงการพัฒนานักศึกษา

ตาราง AUN 4.3.1 ด้านล่างแสดงข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 หรือทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เป็นผลจากหลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า
กิจกรรมการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ ผลการทวนสอบและการรายงานผลรายวิชาพบว่ากิจกรรม
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ผลการดาเนินงาน
การเรียนการสอนมีประสิท ธิภาพต่อ การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษา

รายการหลักฐาน

นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีการสื่อสารของคณาจารย์เกี่ยวกับทักษะ
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต ของนั ก ศึ ก ษาหลั ง จากจบการศึ ก ษาจาก
หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรมีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและหลังจากจบการศึกษาผ่าน Line application
โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด 19 ที่โอกาสของการทางาน
ในสถานประกอบการเอกชนมี ความจ ากั ด มาก หลัก สูต รมรการ
สอบถามนักศึกษาผ่านไลน์เกี่ยวกับความรู้สึกและการปรับตัว และ
จากการติดตามข้อ มูลนัก ศึกษาบางส่วนผ่าน Facebook ของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้ค่อนข้าง
ดี คือท างานอื่นๆที่เป็นกิจกรรมครอบครัวเช่นการเกษตร ทาคลิป
วิดีโอใน youtube ขายอาหารและเครื่องดื่มที่บ้าน ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้สื่อให้เห็นถึงทักษะในการปรับตัวของนักศึกษา
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ตาราง AUN 4.3.1 ตัวอย่างความสอดคล้องของ ELO กับรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในพัฒนาทักษะการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
ELO ทักษะการเรียนรู้
รายวิชา
รูปแบบกิจกรรมการ วิธกี ารประเมินผล
ตลอดชีวติ
เรียนการสอน
1,3,4,5 ทักษะการสื่อสาร
930-xxx ทุกรายวิชาที่ กิจกรรมการเรียนรู้
-ประเมินการมีส่วน
ทักษะการทางาน
เป็นรายวิชาในหมวด
พื้นฐานในชั้นเรียน
ร่วมในชั้นเรียน
รวมกับผู้อื่นและการ วิชาเฉพาะ
-การมอบหมายงาน -ประเมินชิ้นงาน
ปรับตัว
กลุ่ม
มอบหมาย
-การทากิจกรรมกลุ่ม -peer evaluation
ย่อยในชั้นเรียน
-สอบปฏิบัติ
-การฝึกปฏิบัติ
-การนาเสนอโดยใช้
powerpoint
930-444 สหกิจศึกษา
2
930-445 การฝึกงาน

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

4, 6, 7 ทักษะการคิด
930-341 ระเบียบวิธี
Project-based
วิเคราะห์และการคิด วิจัย
learning
อย่างเป็นระบบ
930-441 โครงงานวิจัย
1,6,7

ทักษะด้าน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี

930-341 ระเบียบวิธี
วิจัย
930-301 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
934-249 เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ
930-204 ธุรกิจสายการ
บิน

-ประเมินโดยสถาน
ประกอบการ
-ประเมินโดย
อาจารย์นิเทศ
-Oral test
-ประเมิน
research report
โดยใช้ rubric

-มอบหมายงาน
-ประเมินชิ้นงาน
วิเคราะห์ข้อมูลที่มา
-ประเมินรายงาน
จากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ
-มอบหมายชิ้นงาน
การผลิตสื่อสารสนเทศ
-ฝึกอบรมเชิง
-การสอบปฏิบัติ
ปฏิบัติการการออกตั๋ว
โดยสารและการสารอง
ที่นั่ง
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ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

รายวิชา
โครงการอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร์ (เป็น
กิจกรรมโครงการพิเศษ
นอกเหนือรายวิชา)

2,6,7

ทักษะความคิด
สร้างสรรค์

930-205 ธุรกิจสินค้า
ที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยว

รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้า
รับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อเสริม
ทักษะอาชีพ ได้แก่
excel, Photoshop,
การตัดต่อภาพวิดีโอ
จานวน 36 ชั่วโมง
-มอบหมายงานเขียน
แผนธุรกิจ
-มอบหมายงานการ
ออกแบบสินค้าที่ระลึก
และบรรจุภัณฑ์
Project-based ผลิต
สื่อสารตลาด
ที่บูรณาการ 3
รายวิชาที่มีเนื้อหา
เชื่อมโยง

930-302 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและบริการ
930-121 การท่องเที่ยว
โดยชุมชน
930-431 นันทนาการ
เชิงพาณิชย์
930-313 ธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
930-313 ธุรกิจบริการ -Project-based
อาหารและเครื่องดื่ม
โจทย์มาจากชุมชนให้
พัฒนาเครื่องดื่มสูตร
สมุนไพรขมิ้นชัน

วิธกี ารประเมินผล

-ประเมินชิ้นงาน

-ประเมินชิ้นงานที่
กาหนดเกณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์
ในชิ้นงาน อย่าง
ชัดเจน

-ประเมินผลงาน
การคิดสูตร
เครื่องดื่ม
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AUN 5
Student Assessment
Criterion 5
1. Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
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เกณฑ์
5.1 The student assessment is
constructively aligned to the
achievement of the expected
learning outcomes [1,2]
5.2 The student assessments
including timelines, methods,
regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit
and communicated to students
[4,5]
5.3 Methods including
assessment rubrics and marking
schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of
student assessment [6,7]
5.4 Feedback of student
assessment is timely and helps to
improve learning [3]
5.5 Students have ready access
to appeal procedure [8]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4
√

5

6

7

√

√

√

√
√
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5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes
หลักสูตรกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลนักศึกษาโดยคานึงถึง
-มคอ2
ความสอดคล้องของ ELO ตามที่กาหนดใน มคอ.2 ทั้งนี้การวัดผล -มคอ3/4
นักศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
-มคอ 5/6
ระยะที่ 1 การวัดผลแรกเข้าหรือการประเมินก่อนการเข้าเรียน -ข้อมูลเกณฑ์การรับเข้า
ในหลัก สูต ร มีเ กณฑ์ก ารประเมิ น การรับ นักศึกษาเข้าเรียน โดย -ผลการประเมินนักศึกษาฝึก
หลักสูตรได้มีรูปแบบวิธีการประเมิน ตัวอย่างเช่น โครงการการรับ ประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
นักศึกษาเข้าเรียนตั้งใจดีมีที่เรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ประกอบการ (ดูหลักฐานประกอบ
2.00 และมีการประเมินผลจากการสัมภาษณ์
ใน Folder AUN 4.2)
ระยะที่ 2 การประเมินผลระหว่างเรียน แบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ
2.1 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช า ซึ ่ ง เป็ น ไปตามที่
อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ใน มคอ 3 ทั้งนี้การกาหนดรูปแบบการ
ประเมินผลรายวิชามีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 5
ด้าน และสอดคล้องกับ ELO ทั้ง 7 ข้อตามการกระจาย
ความรับผิดชอบใน curriculum mapping
2.2 การประเมินระหว่างภาคการศึกษา กล่าวคือในช่วงระหว่าง
การเรียนการสอนมีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียน
หากนักศึกษามีคะแนนต่า เช่น อยู่ในภาวะรอพินิจ หลักสูตร
มีการดูแลนักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คอยวางแผนให้
คาแนะนาและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (และมีการติดตามผล
ในคณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร) รวมทั ้ ง การจั ด กิ จ กรรม
นักศึกษาพบที่ปรึก ษาเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของการ
เรียนของนักศึกษา
ทั้งนี้การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่ถูกกาหนดใน มคอ
3และ 4 นั้น มีความสอดคล้องกับ ELO ดังตารางด้านล่าง
ELO
วิธีวดั และประเมินผล
ELO 1. นั ก ศึ ก ษามี ค ุ ณ ธรรม -ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย ์ แ ล ะ ค ว า ม การส่งงานมอบหมาย
รับผิดชอบ
-การประเมินการปฏิบัติงานโดยสถาน
ประกอบการ ตามแบบประเมิ น ที่
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หลักสูตรกาหนด
ELO 2.นักศึกษามีจิตสาธารณะ/ -ประเมิ น การเข้ า ร่ ว มหรื อ การท า
จิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม กิจกรรมจิตอาสาที่กาหนดในรายวิชา
-ประเมินชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ELO 3.นักศึกษาสามารถปรับตัว -ประเมินโดย peer evaluation ใน
เข้ากับผู้อนื่ และสังคมได้
กิจกรรมกลุ่มที่เป็นงานมอบหมายแบบ
Project-based
-ประเมินผลการปฏิ บัติงานโดยสถาน
ประกอบการ
ELO 4.นักศึกษามีทักษะในการ -ประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มในชั ้ น เรี ย น
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
รู ปแบบต่ างๆได้ แ ก่ การแลกเปลี่ ย น
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มย่อย การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
-ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถาน
ประกอบการ
-ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ
ELO 5.นักศึกษามีจิตบริการ
-นักศึกษาประเมินตนเองจากตัวชี้วัดที่
กาหนดร่วมกันก่อนการเรียนและหลัง
การเรียนในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ
-ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถาน
ประกอบการ
ELO 6.นักศึกษาสามารถทาวิจัย -ประเมิ น ผลงานวิ จ ั ย และการน า
หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆเพื่อ
ผลการวิจัยกลับคืนสู่ชุมชน
สร้างประโยชน์ให้แก่การ
-ประเมินชิ้นงานสร้างสรรค์ที่เป็นโจทย์
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับ
จากชุมชน
องค์กรหรือระดับชุมชน
ELO 7.นักศึกษาสามารถริเริ่ม
การทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

-ประเมินผลงานมอบหมายในงานวิชา
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาหรื อ ริ เ ริ ่ ม
ธุรกิจ เช่น 930-302 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและบริการ 930-205 ธุรกิจ
สินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว

ระยะที่ 3 การประเมินเพื่อจบการศึกษา เป็นการประเมินผล
ระดับท้ายสุด คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องมีผลการเรียนผ่านในทุก
รายวิชาที่ลงทะเบี ยนเรียนตามแผนการศึกษาของภาคการศึกษาที่
2/2562 และมีการตรวจสอบรายวิชาเพื่อเตรียมจบการศึกษาซึ่งงาน
ทะเบี ย นมี ก ารจั ด อบรมชี ้ แ จงการตรวจสอบรายวิ ช าตั ้ ง แต่ ภ าค
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การศึ ก ษาที ่ 1/2562 นั ก ศึ ก ษาที ่ จ บการศึ ก ษาคื อ นั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีผลการเรียน
ในรายวิชาขั้นต่าคือ D และมีผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษา
(GPA) ขั้นต่า 2.00 นอกจากนั้นนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งก าหนด
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กยื ่ น ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ใน 2 รูปแบบคือ (1) PSU Test และ (2) TOEIC

รายการหลักฐาน

นอกจากนั้นหลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยดาเนินการก่อนการส่งผลระดับ
คะแนน

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินการเรียนรู้ในทุกรายวิชาของนักศึกษาจะถูกกาหนดไว้ -มคอ 3/4
อย่างชัดเจนใน มคอ 3 และ มคอ 4 โดยรายละเอียดของการวัดและ
ประเมินผลครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1. วิธีการประเมิน (Methods) วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกวิชากาหนดสอดคล้องกับ ELO และมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง
5 ด้าน วิธีการประเมินสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีก ารประเมินที่ใช้ในรายวิชา ได้แก่ การ
ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/การ
ประเมิ น ชิ ้ น งานมอบหมาย/การประเมิ น รายงาน/การ
ประเมิ น แบบ peer evaluation/การประเมิน โยสถาน
ประกอบการ/การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนด
ในรายวิชา/การประเมินการน าเสนอ/ประเมินโดยการสอบ
วัดผลทั้ง สอบย่อ ย สอบปฏิบ ัต ิ สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค/การประเมินสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองใน 1
ภาคการศึกษา
2. กรอบเวลาของการประเมิน (Timelines) ในการกาหนดการ
ประเมินผล อาจารย์ผู้สอนต้องกาหนดระบุเวลาช่วงสัปดาห์
ที่จะประเมินผลเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆในข้อที่ 1 ให้ชัดเจน
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ใน มคอ 3 เช่น ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-15/ประเมินการน าเสนอใน
สั ป ดาห์ ท ี ่ 14/ประเมิ น สะท้ อ นการเรี ย นรู ้ ข องตนเองใน
สัปดาห์ที่ 15 เป็นต้น
3. กฎระเบียบต่า งๆ (Regulations) กฎระเบียบต่ างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล อาจารย์ผู้สอนกาหนดชัดเจนใน
มคอ 3
4. การก าหนดสัดส่วนการวัดผล (weight distribution)
สั ดส่ว นการวั ดและประเมิ น ถูก ก าหนดใน มคอ 3 อย่ า ง
ชัดเจนเช่นกัน ซึ่งในขั้นตอนของการพิจารณา มคอ 3 หาก
มีก ารตั้งข้อ สัง เกตเกี่ยวกับ การก าหนดสัดส่วนคะแนนที่
ผิดปกติ หรือไม่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและวิธีการ
วั ด ผล อาจารย์ ผ ู ้ ส อนจะปรั บ เปลี ่ ย นก่ อ นการแจ้ ง ให้ ใ ห้
นักศึกษารับทราบ
5. เกณฑ์การประเมินและการวัดผล (Rubrics and Grading)
ในทุกวิชามีการกาหนดเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจนในแต่ละวิธี
ของการวั ด ผล และในรายวิ ช า 930-441 โครงงานวิ จ ั ย
ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว มีการก าหนด rubrics การ
ประเมินเล่มรายงานวิจัยที่ชัดเจน โดยอาจารย์ทุกท่านที่มี
บทบาทเป็ น ที ่ป รึ ก ษาโครงงานวิ จั ยร่ วมกั น ก าหนด และ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประกาศ rubrics ตั้งแต่คาบแรก
ของการเรียน การใช้ rubrics นี้ เพื่อลดความไม่เที่ยงและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของการให้คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แต่ละท่านซึ่งเป็นผู้ประเมินเล่มรายงาน (ดูไฟล์ rubrics ได้
ในหลักฐานประกอบ AUN 4.2) สาหรับวัดผลระดับเกรดใน
ทั ้ ง วิ ธ ี ก ารอิ ง เกณฑ์ แ ละอิ ง กลุ ่ ม โดยต้ อ งพิ จ ารณาให้
สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการสอนและวิธีการวัดผล

รายการหลักฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลนักศึกษาในทุกส่วนดังกล่าวข้างต้น มี
ความชัดเจน โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรใน มคอ 3 หรือ 4 ของ
รายวิชานั้นๆ และผู้สอนต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบแรก
ของการเรียนในภาคการศึกษา วิธีการแจ้งคือ (1) ชี้แจงในชั้นเรียน
(2) upload ข้อมูลในช่องทางออนไลน์ที่ รายวิชาตกว่าจะใช้ร่วมกัน
(3) วางต้ น ฉบับ ให้น ัก ศึก ษาส าเนาเอกสารที่ร ้านถ่า ยเอกสารใน
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มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในการเข้าถึงและ
รั บ ทราบข้ อ มู ล ในกระบวนการดั ง กล่ า วนี ้ นั ก ศึ ก ษารั บ ทราบ
รายละเอียดการประเมินชัดเจน และสามารถสอบถามหากมีข้อสงสัย

รายการหลักฐาน

ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นรายละเอี ย ดใดใดเกี ่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผล ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษารับทราบล่วงหน้า
นอกจากนั้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา มีการจัดประชุมทวนสอบผลการ
เรียนรู้ตามที่ได้ประเมินของแต่ละรายวิชา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนการส่งระดับคะแนน
ผลการทวนสอบ:
ในภาคการศึ ก ษาที ่ 1/2562 ไม่ ป รากฏความผิด ปกติ ข องระดั บ
คะแนน จากการวัดและประเมินผล
ในภาคการศึ ก ษาที ่ 2/2562 ไม่ ป รากฏความผิด ปกติ ข องระดั บ
คะแนน จากการวั ด และประเมิ น ผล อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ในทุ ก
รายวิชามีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การสอนออนไลน์ สาเหตุมาจากการประกาศให้ทุกวิชาสอนออนไลน์
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-15 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา 930-444 สหกิจ
ศึกษา 2 และ 930-445 การฝึกงาน นักศึกษาถูกเรียกตัวกลับตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 13 หลักสูตรให้นักศึกษาพิจารณาการขอกลับร่วมกันกับ
สถานประกอบการ และพบว่าไม่มีผลกระทบต่อจานวนชั่วโมงงาน
และสถานประกอบการยังสามารถประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure
validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรมีกระบวนการในการสร้างความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง -มคอ 3 4 5 6
และความเป็นธรรมของเกณฑ์การวัดผลดังนี้
-Rubric วิชา 930-441 ใน
หลักฐาน AUN 4.2
1. ในทุ ก รายวิ ช า อาจารย์ ผ ู ้ ส อนก าหนดวิ ธ ี ก ารวั ด และ -รายงานการประชุมการทวนสอบ
ประเมินผลโดยใช้ ELO เป็นที่ตั้งและพิจารณา curriculum
mapping การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้อง แสดงให้
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เห็นที่มาของวิธีการประเมิน แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
มีการพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของ มคอ 3 และ 4
ในระบบ PSU-TQF โดยประธานหลักสูตรและหากพบว่า
ผิดปกติ หรือ ไม่ถูกต้องจะมีก ารแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน
เพื่ อ พิ จารณาข้ อ สัง เกตดัง กล่า วและใช้ เป็น ข้อ มู ลในการ
ปรับปรุง มคอ 3 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน
การพัฒนา rubrics มีการด าเนินการดังนี้ (ดูตัวอย่าง
rubrics วิชา 930-441 ในหลักฐาน AUN4.2)
ใช้วัตถุประสงค์และเนื้อหาในรายวิชาเป็นกรอบในการสร้าง
rubric คือมีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ และสามารถ
วัดได้จริง
การออกแบบ rubric ได้ม าจากการทบทวนเนื ้อ หาที่
เกี่ยวข้องและใช้ตัวอย่าง rubric ที่มีการใช้งานในรายวิชาที่
ใกล้เคียงกันจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
นาร่าง rubric มาทาการประเมินและวิพากษ์โดยอาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกัน และปรับปรุง
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ rubrics นักศึกษาสามารถสะท้อนกลับความ
คิ ด เห็ น ได้ท างช่ อ งทางสื ่อ สารในชั ้ น เรีย น ผ่ า นช่ องทาง
ออนไลน์ที่กาหนดระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
มีการประเมิน rubrics ในขั้นตอนการทวนสอบรายวิชาทุกปี
การศึกษา

รายการหลักฐาน

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรกาหนดการประกาศการวัดผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ -การบันทึกการสะท้อนกลับในแบบ
ใน 2 ระยะ คือ
ประเมิน
1. ประกาศคะแนนเก็บทั้งหมดระหว่างภาคการศึกษา โดยคณะ
ท าการก าหนดช่ ว งเวลาของการประกาศผลคะแนนเก็ บ
ระหว่ า งภาคการศึ ก ษา โดยปกติ ค ื อ ภายใน 2 สั ป ดาห์
หลังจากการสอบกลางภาค ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองและวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับรายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค ให้รายงานผล
คะแนนเก็ บ ทั้ ง หมดระหว่า งภาค ช่อ งทางการสื่ อสารให้
นักศึกษารับทราบผลคือ (1) การติดประกาศบนบอร์ดของ
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สาขา (2) การประกาศผลทางช่องทางออนไลน์ของชั้นปี
2. ประกาศผลการวัดและประเมินผลรายวิชา คือเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา เสร็จสิ้นช่วงของการสอบปลายภาค อาจารย์ต้อง
ประกาศผลการวั ด ผลให้ น ั ก ศึ ก ษารั บ ทราบตามเวลาที่
กาหนดโดยคณะ โดยผลการเรียนต้องผ่านคณะกรรมการ
ทวนสอบภายในหลักสูตร และผ่านคณะกรรมการคณะมีมติ
รับรองผลการเรียน และอาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบ
การส่ ง เกรดของมหาวิ ท ยาลั ย และงานทะเบี ย นจะเป็ น
หน่วยงานที่จะประกาศผลการเรียนของทั้งภาคการศึกษา

รายการหลักฐาน

นอกเหนือจากการกระบวนการแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาทราบ
ตามระบบที่ก าหนดโดยมหาวิ ท ยาลัยแล้ว หลั กสู ตรยัง มี วิธ ีการ
สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาดังนี้
1. การสะท้อนการเรียนรู้ของทุกคาบการเรียนอย่างเป็นระบบ
(Reflection) ในบางรายวิชาเช่น 930-301 พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 930-302 การตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
930-121 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 930-322 ธุรกิจการจัด
น าเที่ยว 930-427 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 930-102
จิตวิทยาการบริการ
2. การสะท้อนผลการเรียนรู้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ น ั ้ น ๆ เช่ น การสะท้ อ นผลการน าเสนอแบบ Oral
presentation / 930-312 การจัดการงานแม่บ้าน กิจกรรม
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิง านแม่ บ ้ านสะท้ อ นทุก ครั ้ง หลัง จากนั กศึก ษา
กลับมาจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ / 930-205
ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ที ่ ร ะลึ ก ทางการท่ อ งเที ่ ย ว อาจารย์ ส ะท้ อ น
พัฒนาการออกแบบชิ้นงานที่มานาเสนอ เป็นต้น
3. การสะท้อ นการเรียนรู้หลังเสร็จภาคการศึกษาในสัปดาห์
สุ ด ท้ า ยของการเรี ย น ในทุ ก รายวิ ช า โดยการสั ม ภาษณ์
นั ก ศึ ก ษา การให้ น ั ก ศึ ก ษาเขี ย นสะท้ อ นความคิ ด และ
ความรู้สึก เป็นต้น
หลักสูตรนาผลการสะท้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการสอน และรายงาน
ผลนี้ใน มคอ 5 และ 6 เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
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การวางแผน มคอ 3 และ 4 ในปีการศึกษาต่อไป
5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรมีช่องทางการเข้าถึงผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้วยวิธีการ -มคอ 3
ดังต่อไปนี้
-ปฏิทินการส่งเอกสารสาคัญของ
1. หลักสูตรท าการชี้แจงกระบวนการประเมินผลการเรียนใน คณะ
รายวิชาอย่างชัดเจนในคาบแรกของการเรียน เป็นช่องทาง
แบบ Face-to-face
2. การประกาศผลการเรียนรู้โดยการติดบอร์ดสาขา และ
ก าหนดระยะเวลาให้น ัก ศึกษาสามารถสอบถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับคะแนนได้ ตลอดระยะเวลาของการเรียน
3. การประกาศผลออนไลน์โดยงานทะเบียน
4. ก าหนดระบบการยื่น อุท ธรณ์ผลการศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้องขอดูผลการเรียนและยื่นอุทธรณ์เกรดใน
กรณีที่มีข้อสงสัยในผลการเรียนของตนเอง ได้ภายใน 2
สัปดาห์หลังจากประกาศผลการเรียน
หลักสูตรมีกระบวนการทบทวนวิธีการและช่องทางการรับค าร้อง
ดังต่อไปนี้
1. จากการสอบถามนักศึกษาว่าประสบปัญหาหรือมีอุปสรรคใน
การเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการอุ ท ธรณ์ ผ ลการเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านพบว่า นักศึกไม่มีปัญหาใน
การเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์ และมีนักศึกษาจานวนน้อย
มาก (ประมาณร้อยละ 2) ที่ขอสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ พบว่าประเด็นข้อสงสัยส่วนใหญ่คือ
 ในการทางานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนทาไมจึงได้เกรด
ไม่เท่ากัน
 ทาไมถึงมีผลการเรียน I
อาจารย์ผู้สอน ตอบข้อสงสัยของนักศึกษา เช่นใน
ประเด็นงานกลุ่ม มีการยึดการวัดผลตามเกณฑ์ที่กาหนดใน มคอ 3
ซึ่งมีคะแนนที่เป็นคะแนนรายบุคคลด้วย การวัดผลวิชาไม่ได้มาจาก
การวัดผลจากงานกลุ่มอย่างเดียว เกรดที่ต่างกันมาจากคะแนน
รายบุคคลที่ต่างกัน และสาหรับประเด็นการติด I ส่วนใหญ่เป็นการ
พิจารณาติด I นัก ศึก ษาที่ส ่งงานไม่ครบตามที่ก าหนดว่าต้อง
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ประเมิน หรือ นักศึกษาอยู่ในภาวะวิกฤต สาหรับนักศึกษาที่ส่งงาน
ไม่ครบ อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาส่งงานย้อนหลังเพื่อแก้ไข I ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา คือภายในสัปดาห์ที่ 2 ของ
ภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ภาวะวิกฤต จะพิจารณา
เป็นรายๆไปเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป
2. ทบทวนในระดับหลักสูตร ในขั้นตอนของการทวนสอบแต่ละ
ภาคการศึก ษาว่านัก ศึก ษาร้องเรียนหรือไม่ อย่างไรบ้าง
ตามที่อธิบายในข้อ 1

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

2

คะแนน
3
4
5
√

6

7

√

√

√


√



√
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การท่ อ งเที ่ ย ว คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ ใช้ ร ะเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายใต้ระบบ “รวมศูนย์บริการ
ประสานภารกิจ” รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี
การส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก หรือรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ามาสอน ทั้งนี้ สาขาวิชาได้มี
การส ารวจภาระงานสอนทุกปี เพื่อจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งปัจจุบันคณาจารย์ใน
หลักสูตรร้อยละ 83 (จานวน 5 คน) ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รายการหลักฐาน
-เอกสารเกี่ยวกับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

กระบวนการในการรับสมัคร คัดเลือก แต่งตัง้ และการประเมินผลการผ่านงาน
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
2. กาหนดภาระงานของตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและ
คัดเลือก
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
4.1 กาหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
4.2 ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 สอบปฏิบัติ
5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกาหนดตามที่เห็น
เหมาะสมแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบ
สัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
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กระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการ 3-5 คน
2. กาหนดภาระงานของตาแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และวิธีการที่ใช้ในการ
สรรหาและคัดเลือก
3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
4. ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามวิธีการที่กาหนด
5. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด และให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอานาจ
สั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี
นั้น
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน)
แต่ไม่เกิน 5 ปี
3. พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
งบประมาณ และดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้าง
ได้จนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การทาสัญญาจ้างให้ทาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้าง
กาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้
ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) รอบการประเมิน ให้ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบ HR-MIS ปี
ละ 2 รอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนปีละ 1 รอบสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20
3) การกาหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ
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ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 - 89
ระดับดี คะแนนรวมร้อยละ 70 - 79
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 - 69
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60
4) ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นกรรมการ
4.2 ระดับที่ 2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงาน
4.3 ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี กาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ
- การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความต้องการของ
บุคลากร)
- จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- กระตุ้นให้บุคลากรจัดทาแผนการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน
กระบวนการวิเคราะห์อัตรากาลัง
หลักสูตรสามารถแจ้งความประสงค์ความต้องการอัตรากาลังไปยังวิทยาเขตได้ การ
วางแผนอัตรากาลังของหลักสูตรจะดาเนินการโดยสานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ในปีการศึกษา 2562
แผนการพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการของหลั กสูตร กรอบระยะเวลา 5 ปี (256196
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2565)
การพัฒนา

เป้าหมายตัวชี้วัด (คน)
61 62 63 64 65
PSU-TPSF ระดับดรุณาจารย์
2
2
2
PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย์
2
2
2
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตร
1
3
จารย์
**ปี 2562 มีอาจารย์ผ่านการประเมิน PSU-TPSF ระดับดรุณาจารย์แล้ว 2 คนคือ
ดร. วิชชุตา มาชู และ ดร. ณัฐมน ราชรักษ์

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาเอก จานวน 5 คน จากทั้งหมด -เอกสารแสดง
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6 คน ดังแสดงในตาราง AUN6.1.1 และ AUN6.1.2
FTE และ Staff
ในส่วนของแนวโน้ม การพัฒ นาในทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากในปีการศึกษา to student ratio
2561-2562 ที่มีอาจารย์ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ทา
ให้สาขามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและศักยภาพมากยิ่งขึ้น
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ รอบปีการประเมินนี้ไม่มีอาจารย์ลาออกจาก
สาขา
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและ -เอกสารเกณฑ์
การบริหารอาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์
กระบวนการสรร
ก า ร ร ั บ อ า จ า ร ย ์ ใ ห ม ่ ข อ ง ส า ข า ว ิ ช า ฯ ย ึ ด ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ หาบุคคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
- การได้มาซึ่งตาแหน่งอาจารย์ในสาขา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดทา
แผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี โดยการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ การวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
และภาระงานสอน (Teaching Load) เพื่อสะท้อนภาระงานในปัจจุบัน และทิศ
ทางการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต โดยมีการทบทวนแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี เป็น
ประจาทุกปี โดยเริ่มกระบวนการจากสาขาแจ้งความจานง/ความต้องการอาจารย์ใน
สาขา หลังจากนั้น วิทยาเขตทาหน้าที่พิจารณาคานวณภาระงาน และนามาจัดลาดับ
ความสาคัญทั้งวิทยาเขต ก่อนส่งเรื่องขอตาแหน่งใหม่ให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา
- กระบวนการรับเข้า/คัดเลือกอาจารย์ ยึดตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.1การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ยึดตามระเบียบของ สกอ. ว่าด้วย
คุ ณ สมบั ต ิ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดกลไก /
กระบวนการแต่งตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลาง คือ
กาหนดภาระงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยระบุใน TOR นอกจากนี้ในคณะยังได้
กาหนดเกณฑ์การประเมิน KPI ระดับหลักสูตร และอาจารย์ ให้เหมาะสมกับภาวะ
ขาดแคลนบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
คณะและสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
มีระบบการประเมิน ระดับ สมรรถนะ (Competency) ของบุ คลากร โดย -คู่มือประเมินผล
เกณฑ์การประเมินจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะของบุคลากรทางสายวิชาการที่ การปฏิบัติงาน
ได้รับการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีช่องว่างสมรรถนะ จะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนา บุคลากรสาย
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วิชาการ

- เอกสาร
กระบวนการ
ประเมินและ
วัดผลดาเนินงาน
ของบุคคลากร
สายวิชาการ
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfill them
ระดับมหาวิทยาลัย
- มหาวิท ยาลัยให้ท ุน สนับ สนุน การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาติ
- จัดสรรงบประมาณให้อ าจารย์ผู้ส อนซื้อเอกสาร ต าราใหม่ๆ เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งอานวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ
ระดับคณะ
- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการประจาทุกปี เพื่อให้
อาจารย์อบรมเพิ่มเติมในทักษะหรือการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่งและมีผลงานดีเด่น
- ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา
- สนับสนุนให้อาจารย์ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคม/
ชุมชน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
- มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีคุณภาพดีเด่น
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
ด้านการพัฒ นาอาจารย์ การจั ดโครงการพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ น าไปปรับปรุง การท างาน และได้ส ารวจความ
ต้องการของบุคลากร ในหัวข้อที่มีความสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการจัด
โครงการในปีถัดไป มีการมอบรางวัลประจาปีเพื่อเชิดชูเกียรติในระดับคณะและระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น รางวั ล นั ก วิ จ ั ย ดี เ ด่ น รางวั ล ผู ้ ส อนดี เ ด่ น ด้ า นการวิ จ ั ย
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตฯ ซึ่งมีอาจารย์ในสาขา คือ อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์
ได้รับ คัดเลือ กให้รับ รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิช าการ นอกจากนี้ยังมีการ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ก าหนดให้ เงิ น รางวั ล การเผยแพร่ บ ทความที่ มีก ารตีพ ิมพ์ในฐานระดับชาติ และ
นานาชาติ
ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ได้จัดให้มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement
บุคลากรสายวิชาการของสาขามีงานวิจัย ดังแสดงในตาราง AUN6.7.1AUN6.7.4 ตามลาดับ มีการจัดแบ่งภาระงานสอน งานวิจัยตามอายุการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาพรวมบุคลากรในสาขาสามารถปฏิบัติภาระงานวิจัยได้ตาม
และเกิน เกณฑ์ขั้น ต ่าที่มหาวิท ยาลัยก าหนด ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนประจาปีของบุคลากรสายวิชาการ
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ตาราง AUN6.1.1 ข้อมูล Full-Time Equivalent (FTE) และ Staff to student ratio
M

F

Professors
Associate/
Assistant Professors
Full-time Lecturers

0
0

0
0

Total
Headcounts
0
0

2

4

6

Part-time Lecturers

0

0

0

0

Visiting Professors/
Lecturers
Total

0

0

0

0

2

4

6

Category

FTEs
0
0

Percentage of PhDs
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ตาราง AUN6.1.2 ข้อมูล Staff-to-student Ratio
Academic Year Total FTEs of Academic Total FTEs of students
staff
5,442
15,690
2560

Staff-to-student
Ratio
435.83

2561

5,284

14,186

394.06

2562

4,033

10,903

302.86

2563

ตาราง AUN6.7.1 ข้อมูล Research Activities ของอาจารย์ประจาสาขา
Types of Publication
No. of
Academic
Total Publications
ln-house/
Year
National Regional International (Staff) Per Academic
Institutional
Staff
2562
5
6
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ตาราง AUN6.7.2 ข้อมูลด้านการตีพิมพ์หรือการนาเสนอของอาจารย์ประจาสาขา
ลาดับ

ชือ่ บทความวิจัย

ผู้ประพันธ์

ปี ทีต่ พี มิ พ์

ชือ่ วารสารทีต่ พี มิ พ์

1

การเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวและปัญหาการกระจายรายได้ในเกาะ
พะงัน
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในมุมมองของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาหรับ
การบริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ

ปทิดา โมราศิลป์

2562

วารสารวิทยาการจัดการ

ปิ่นฤทัย คงทอง

2562

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปิ่นฤทัย คงทอง

2562

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

4

แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ปิ่นฤทัย คงทอง

2562

วารสารดุสิตธานี

5

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งที่มีต่อการสร้างเสริม
การเป็นผู้นาของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว.

วิรัตน์ ทองแก้ว

2562

วารสารวิเทศศึกษา

2
3
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ตาราง AUN6.7.3 ข้อมูลการได้ทนุ วิจยั ของของอาจารย์ประจาสาขา (เฉพาะปีการศึกษา 2562 ระหว่าง สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563)
ผูไ้ ด้รบั ทุน
ลาดับ
ชือ่ โครงการ
ประเภททุน
ระยะเวลาเริม่ ต้น
สิน้ สุดโครงการ
ดร. ปิ่นฤทัย คงทอง 1
การสร้างโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
26/08/62 –
สร้างสรรค์ บ้านน้าตกคลองพาย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
25/08/63
2
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
กันยายน 2562ประจาปีงบประมาณ 2562
สิงหาคม 2563
3
การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 2562
มิถุนายน 2562ของผู้สูงอายุ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
พฤษภาคม 2563
ธานี
ดร. ชูศักดิ์ ชูศรี
1
โครงการการวัดลาดับขั้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ทุนริเริ่มโครงการวิจัย
ดร. วิรัตน์ ทองแก้ว 1
การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 2562
มิถุนายน 2562ของผู้สูงอายุ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
พฤษภาคม 2563
ธานี
2
การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองทุนวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
26/08/62 –
ของผู้สูงอายุ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
25/08/63
ธานี
**หัวหน้าโครงการวิจัย
*ผู้ร่วมวิจัย
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ตาราง AUN6.7.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ประจาสาขา
ผู้เข้ารับการอบรม
ลาดับ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทาง
ที่
วิชาการ
ดร. วิชชุตา มาชู
1
อบรมหัวข้อเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
2
3
4
5
6
อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ 1
2

หน่วยงานที่จดั

วัน/เดือน/ปี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
University of SSH, Vietnam
/ National University HANOI
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
สถาบันขวัญแผ่นดิน

27 กย.2562

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหม
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
สรุปบทเรียนการทางานและพัฒนาเครือข่ายครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสื่อมะขามป้อม
ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
อบรมการออกแบบการเรียนรู้ในความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลาย คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ด้วย RBL
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต กรุงเทพมหานคร

1 กค. 2563

นาเสนอผลงาน ในงานประชุมทางวิชาการ Sustainable Tourism
Development for Southeast Asia Conference
อบรมหัวข้อเรื่อง นักสื่อสารเพื่อการคิดวิพากษ์
อบรมชุดการเรียนรู้เรื่อง ครูกล้าสอน การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
อบรมหัวข้อเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการจัดการ
เรียนสอน

3-4 ธค. 2562
18 – 22 ธค. 2562
15 มิย. 2563

8-9 พฤศจิกายน
2562
30 ส.ค.-1 ก.ย.62
7-8 ก.ย. 62

104

ผู้เข้ารับการอบรม

ดร. ปิ่นฤทัย คงทอง

ลาดับ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทาง
ที่
วิชาการ
3
อบรมปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4

อบรมปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ใหม่

5
6
7
8

อบรมปฏิบัติการหลักสูตร 3 "นักสื่อสารเพื่อการคิดวิพากษ์"
(Creative Communicator for Critical Thinking)
อบรมปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้และการนากระบวนการ
อบรมปฏิบัติการครูปล่อยของ
อบรมออนไลน์ Blended Learning Design

9
10
11

อบรมออนไลน์ วาด-ให้-เห็น รุ่น 3
อบรมออนไลน์ สอนคิดด้วยคาถาม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหม

1

อบรมหัวข้อเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ

2

อบรมหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอน : Blended Learning Design

หน่วยงานที่จดั

วัน/เดือน/ปี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์
มูลนิธิสื่อมะขามป้อม

12 ก.ย.62

ครูกล้าสอน

17-20 ม.ค.63
15 ก.พ.63
7 พ.ค.63

บริษัทแบล็คบ๊อกซ์ทีม จากัด
บริษัทแบล็คบ๊อกซ์ทีม จากัด
บริษัทแบล็คบ๊อกซ์ทีม จากัด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

26-27 พ.ย.62
18-22 ธ.ค. 62

12 พ.ค.63
30 พ.ค.63
8-9 พฤศจิกายน
2562
27 กย.2562
11 และ 16 มิย.
2563
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ดร. ชูศักดิ์ ชูศรี

ลาดับ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทาง
ที่
วิชาการ
3
อบรมหัวข้อเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการจัดการ
เรียนสอน
1

อบรมหัวข้อเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ

2

อบรมหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอน : Blended Learning Design

3

อบรมหัวข้อเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการจัดการ
เรียนสอน

ดร. วิรัตน์ ทองแก้ว

1

อบรมหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอน : Blended Learning Design

ดร.ณัฐมน ราชรักษ์

1

อบรมหัวข้อเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ

หน่วยงานที่จดั

วัน/เดือน/ปี

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

1 กค. 2563

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

27 กย.2562

27 กย.2562
11 และ 16 มิย.
2563
1 กค. 2563
11 และ 16 มิย.
2563
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ผู้เข้ารับการอบรม

ลาดับ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมนา/ประชุมทาง
ที่
วิชาการ
2
อบรมหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอน : Blended Learning Design
3

อบรมหัวข้อเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการจัดการ
เรียนสอน

หน่วยงานที่จดั
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วัน/เดือน/ปี
11 และ 16 มิย.
2563
1 กค. 2563
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AUN 7
Support Staff Quality
Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs
of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education,
research and service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified,
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.

108

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

1

2

3

คะแนน
4
5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service
เนื่องจากเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ บุคลากร - แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต คณะ
สายสนับสนุนประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จะ - แผนการปฏิบัติการของแต่ละส่วน
ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากวิ ท ยาเขต ซึ ่ ง รับ ผิ ด ชอบโดย กอง งาน
แผนงาน ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากร - หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาเขตสุ
บุคลากรให้มีศักยภาพในการทางานและมีทักษะการสื่อสารที่มี ราษฎร์ธานี
ประสิทธิภาพต่อการให้บริการนักศึกษาและบุคลากร มีการ - นโยบายการรวมศูนย์บริการของ
ติดตามผลการด าเนิน การตามแผนยุทธศาสตร์ต่องานแผน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
และประกั น คุ ณ ภาพตามรอบปี ง บประมาณ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนหลักสูตรภายในคณะฯ โดยบุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีแต่ละ
ฝ่ายและมีการวางแผนร่วมกันในการวิเคราะห์งานเพื่อกาหนด
ภาระ งานเชิงพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดาเนินการรายงานความก้าวหน้าของงาน
ในที ่ ประชุ ม กรรมการคณะฯ เพื ่ อ เป็ น การติ ด ตามและรั บ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
ทั้งนี้ในส่วนของคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบุคคลากร
ในการพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากงานวิทยาเขตฯ โดยมีการ
ก าหนดลงในแผนงานแผนยุ ท ธศาสตร์ ของคณะฯ และ
หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรของวิ ทยาเขตตาม
นโยบายการบริ ห ารแบบรวมศู น ย์ เช่ น งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ งานห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา งานทะเบียน
กลาง งานการเงินและพัสดุ งานบุคคล งานอาคารและสถานที่
และงานแผนและประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated
สมรรถนะของบุคลากรถูกกาหนดให้สอดคล้ องกับการ - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ กล่าวคือบุคลากรมีทักษะใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สานักงาน และคุณสมบัติเฉพาะ - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ของต าแหน่ ง ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานหลั ก สู ต รฯ
หัวหน้าสาขาจะร่วมกาหนด คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกับฝ่าย
บริหารคณะฯ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของวิทยาเขต ฯ ใน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
การรับสมัครบุคลากรจะดาเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย บนหน้า ข่าวรับสมัครงานโดยผู้สมัครสามารถ
เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดได้โดยการดาวน์โหลด
กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรก าหนดให้ ม ี ก ารสอบ
ข้อเขียน และสัมภาษณ์โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กั บ ส่ ว นงานหรื อ หั ว หน้ า งานเป็ น กรรมการคั ด เลื อ ก ฝ่ า ย
บริหารงานบุคคลของวิทยาเขต ฯ และฝ่ายบริหารคณะฯ จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลกฎระเบียบและสวัสดิการ แก่ผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือก โดยมีการจัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรใหม่
เพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ ระบบงานของคณะฯ และ
หน่ ว ยงานในวิ ท ยาเขตตลอดจนทิ ศ ทางการพั ฒ นาและ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
เนื่องจากเป็นการดาเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ทาให้ - ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องเกณฑ์
การระบุ แ ละการประเมิ น ผลสมรรถนะของบุ ค ลากรสาย การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ก ารของ
สนับ สนุน จะด าเนิน การประเมิน จากส่วนกลาง เป็น ไปตาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการกาหนด TOR กลาง
และภาระงานแบ่งเกณฑ์การให้คณะ ในลักษณะ คะแนนงาน
ทั่วไป และงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
งานนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและ
การให้บริการสร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
การรายงานผลปฏิบ ั ต ิ ง านแต่ท ุ ก รอบการประเมิน จะมี
หัวข้อให้บุคคลากรระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ เป็นข้อมูลให้กับหัวหน้า งาน
เพื่อ จัดให้มีก ิจกรรมการอบรมและพัฒ นา ให้ส อดคล้องกับ
ความต้ อ งการของบุ ค ลากร ทั ้ ง นี ้ ค ณะได้ ม ี ก ารจั ด สรร
งบประมาณตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
แบบเป็นทางการ บุคลากรสายสนับสนุนงานหลักสูตร - เว็บไซด์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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ผลการดาเนินงาน
ภายในคณะฯ แบ่ ง การบริ ห ารจั ด การเป็ น ฝ่ า ยต่ า งๆ ตาม
ภารกิจของหลัก สูต ร ฯ ดัง นี้ คือ ฝ่ายบริหารและวิจัย ฝ่า ย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการดาเนินการตามภารกิจหลักของคณะฯ
และเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การ
วิจัย และการบริก ารวิช าการ อีก ทั้ง วิท ยาเขต ฯ จึง มีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการสรรหาผู้ที่มีผลการ
ปฏิบ ัต ิงานดีเด่น และมีการให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติโ ดย
แบ่งเป็นระดับขั้นผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ใน
ด้านต่างๆ ส่วนแบบไม่เป็นทางการมียกย่องชมเชยส่งเสริม
การทางาน เช่น การที่ผู้บริหารมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่
บุคคลากรในวันส าคัญ เช่น วันเกิด วันส าเร็จการศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ วันเสร็จสิ้นภารกิจของกิจกรรมและโครงการของ
คณะ

รายการหลักฐาน
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ตาราง A7.1 จานวนเจ้าทีฝ่ า่ ยสนับสนุน (Number of Support staff) ปีการศึกษา 2562 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน

ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)

รวม

มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0

1

2

1

0

4

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ 0

2

10

1

0

13

บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

1

1

18

4

1

25

บุคลากรด้านงานบริหาร

7

5

63

7

0

82

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการนักศึกษา

0

0

17

7

0

24

บุคลากรด้านบริการงาน
พัฒนานักศึกษา

0

0

8

1

0

9

บุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและประมวลผล

0

0

6

1

0

7

บุคลากรศูนย์กีฬา

0

0

5

0

0

5

บุคลากรด้านบริการ
วิชาการชุมชน

0

0

1

1

0

2

บุคลากรวิทยาลัย
นานาชาติ

0

0

1

1

0

2

รวม

8

9

131

24

1

173

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

2

3

คะแนน
4

5

6

7












115

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐา
น

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
นโยบายการรับนักศึกษากาหนดโดยวิทยาเขต โดยสาขาสามารถกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ ประกา
เบื้องต้น และมีการประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์และใบสมัคร
ศรับ
นักศึกษ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวรับสมัครนักศึกษาจากจานวน 13 า (ระบุ
โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง (2) โครงการเส้นทางอาชีวะ (3) โครงการ เนื้อหา
นักเรียนเรียนดี (4) โครงการนักเรียนคุณ ธรรม (5) โครงการมุ่ง มั่นสู่ส งขลานคริน ทร์ (6) และ
โครงการทุนช้างเผือก (7) โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (8) โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ช่องทา
(จานวน 3 รอบ) (9) โครงการเพชรนครินทร์ (10) โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ (11) ง)
โครงการรับตรง GAT/PAT (12) โครงการทุนพระราชทาน และ(13) โครงการ admission
เว็บไซต์
มหาวิท
ยาลัย
ข้อมูล
สถิติ
การรับ
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated
หลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการรับนักศึกษา และดาเนิ นการตาม ประกา
กระบวนการดังนี้
ศรับ
1.
สาขามีการประชุมและพิจารณาจานวนและคุณสมบัติทุกปี
นักศึกษ
2.
การคัดเลือกใบสมัครตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้
า
3.
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
คาสั่ง
4.
สาขาดาเนินการสัมภาษณ์และประกาศผลการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบในทันที
แต่งตั้ง
ทั้งนี้วิทยาเขตเป็นผู้ดูแลกระบวนการรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกและการประกาศผล
กรรมก
าร
คัดเลือ
กและ
สัมภาษ
ณ์
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance,
and workload
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มหาวิทยาลัยจัดระบบการติดตาม การดูแลนักศึกษา ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านสุขภาพ
บันทึก
กาย ด้านจิตใจ และบริบทด้านสังคม
การให้
คาปรึก
ด้านให้คาปรึกษา
ษา
มีหน่วยงานบริการให้คาปรึกษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งบริการให้คาปรึกษาเมื่อนักศึกษา ไม่ ออนไล
สบายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อนและ น์
อื่นๆอีกมากมาย กาลังหาทางออกต้องการคนช่วยคิด มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้
บันทึก
ขั้นตอนการรับคาปรึกษา
การ
1. เลือกช่องการรับบริการ
ประชุม
– Hotline : 08-6629-9354 (08.30 - 16.30น.)
- E-mail : thidarat.w@psu.ac.th
- Facebook : งานพัฒนานักศึกษา
- โทรศัพท์ : 07-735-5040 ต่อ 2118
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ
2. บอกเล่าปัญหาเพื่อสารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ให้คาปรึกษาตามหลักวิชาการ
4. น้องๆเข้าใจปัญหาของตนเอง
5. วางแผนแก้ปัญหา
6. ติดตามผลการให้คาปรึกษา
บริการสารสนเทศ
งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมูลให้ ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรื่องของ
การศึกษา การใช้ชีวิต อาชีพและการดารงชีวิตในสังคม ช่องทางการให้บริการมีดังนี้
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
- โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา
บริการแนะแนวศึกษาต่อ
1. เลือกช่องทางรับบริการ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
- โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
- มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลิน งานพัฒนานักศึกษา
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การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยระบบหอพัก จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก
เพื่อให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง โดย
มีคณะกรรมการนักศึกษาประจาแต่ละหอพัก หอพักละ 5 คน คอยดูแลให้คาปรึกษาเบื้องต้น
ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
ในส่วนของหลักสูตรฯ หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามผลการเรียนและปัญหา
ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอเข้ารับคาปรึกษาได้จากช่องทางต่อไปนี้
1. เข้าพบอาจารย์ตามเวลาให้คาปรึกษาที่อาจารย์ระบุใน มคอ.3
2. ขอนัดหมายเวลาเข้าพบ
3. การให้คาปรึกษาโดยใช้สื่อออนไลน์เช่น ไลน์ เฟสบุค
4. การจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ทุกครั้งที่อาจารย์ให้คาปรึกษา อาจารย์สามารถบันทึกการให้คาปรึกษาในระบบ SIS เพื่อ
เก็บเป็นข้อมูลสาหรับการติดตามผลการให้คาปรึกษาและการเรียนของนักศึกษาต่อไป
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
ในส่วนของการให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา หลักสูตรฯ ได้จัดให้นักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะ ให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนใน แผนพั
แต่ละรายวิชา
ฒนา
นอกจากการการให้ คาปรึกษาทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงกา
ต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยงานพัฒนานักศึกษาของวิทยาเขตภายใต้ระบบรวมศูนย์ รวมถึง ร
โครงการที่จัดโดยคณะฯ และหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ ของ นักศึกษ
นักศึกษา กล่าวคือ
า ปี
1. งานพัฒนานักศึกษาทาหน้าที่โค้ช (ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา) เพื่อให้คาปรึกษาแนะ 2562
แนวทางรวมถึงสนับสนุนส่ง เสริมให้นักศึกษากลุ่มผู้น าสามารถด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมนักศึกษานาไปสู่การ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ

118

ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐา
น

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน การจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอยู่ก ากับดูแลของคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยผู้บริหารของคณะเป็นองค์ประกอบหลัก โดยจัดทาแผนเป็น 2 ประเภท คือ
1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาโดยงานพัฒนา
นักศึก ษาเป็น ผู้รับ ผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2) แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมที่จัดให้แก่
นัก ศึก ษาทั่ วไปเข้ าร่วมตามความชอบความสนใจโดยองค์กรกิจกรรมนักศึ กษา องค์การ
นักศึกษา,สภานักศึกษา,ชมรมต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ) ผ่านการพิจารณาและกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารเงินบารุงกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานีมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่ผู้นากิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการ
ด าเนิน โครงการต่า งๆถูก ก าหนดให้ม ีก ารวางแผนโครงการ รายงานผลสรุป การด าเนิ น
โครงการตามหลักการประกันคุณภาพ PDCA
ในส่วนการดาเนินงานของหลักสูตร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลัก สู ต ร มี แผนการจัด โครงการพั ฒ นานั กศึก ษาที่ น อกเหนื อจาก
โครงการในรายวิชา ใช้เงินงบประมาณจากค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังต่อไปนี้
1. โครงการตัดสูทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพการแต่งกาย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะวิชาชีพโรงแรม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะวิชาชีพไกด์และนันทนาการ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
5. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
6. โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมพร้อมการทางาน
7. โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการ
8. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and
research as well as personal well-being
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานพันธกิจ การจัดการด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนรับผิดชอบโดย ส่วนกลาง
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ซึ่งได้จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดการความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อม ด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งจุด Wifi เพื่อให้นักศึกษาได้
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi ทั่ว พื้นที่
ภายในอาคาร รวมทั้งการบารุงรักษา
ในด้านการจัดหาทรัพยากรได้มีการท าแบบสอบถามความ ต้องการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดหาเป็นคราวๆ ไป
ห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของหนังสือ วีดีทัศ น์ และสื่อ
การ เรียนรู้อื่นๆ โดยมีก ารส ารวจความต้องการทรัพยากรต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พิจารณาจัดหาตามความเหมาะสม และได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เหมาะต่อการ
เรียนรู้
วิทยาเขตฯ จัดรถบริการรถรับ -ส่ง นักศึกษาตามจุดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางภายในวิทยาเขต และยังได้จัดให้มีพื้นที่ส่องสว่างพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อเป็นจุดอ่าน
หนังสือให้กับนักศึกษาและการจัดให้มีศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูและตลอด 24
ชม.
ระบบรักษาความปลอดภัย จัดให้มีการควบคุม ดูแลการเข้าออกตั้งแต่ประตูทางเข้า
หลัก ทั้ง 3 ทาง พร้อม เจ้าหน้าที่เวรยาม และการตรวจตราในพื้นที่ต่างๆ ของวิทยาเขต
รวมถึงการจัดให้มีสติกเกอร์ติดยานพาหนะ เพื่อการควบคุม ยานพาหนะ พร้อมทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในยามจาเป็น
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 มหาวิทยาลัยปิดประตูเข้าออกเหลือเพียงประตูเดียวเพื่อ
สะดวกต่อการตรวจเช็ค และวัดอุณหภูมิของบุคคลที่เข้าออกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริการ
แอลกอฮอล์ด้านหน้าทางเข้าอาคารต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค
Intake of First-Year Students
Academic Year
2562

No. Applied
93

Applicants
No. Offered
120

No. Admitted/Enrolled
74

120

Total Number of Students
Academic Year
2562

1st

Year
74

2nd

Year
93

students
3rd
4th
Year
Year
104
119

>4th

Year
1

Total
391
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AUN 9
Facilities and Infrastructure
Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials
and information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of
the study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and
communication technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure
that enables the campus community to fully exploit information technology for
teaching, research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
9.1 The teaching and learning
facilities and equipment (lecture
halls, classrooms, project rooms,
etc.) are adequate and updated to
support education and research [1]
9.2 The library and its resources are
adequate and updated to support
education and research [3,4]
9.3 The laboratories and equipment
are adequate and updated to
support education and research [1,2]
9.4 The IT facilities including elearning infrastructure are adequate
and updated to support education
and research [1,5,6]
9.5 The standards for environment,
health and safety; and access for
people with special needs are
defined and implemented [7]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
ในภาพรวมของวิทยาเขต
สาหรับกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีกระบวนการดังนี้
iqa.surat.psu.a
1. น าผลประเมิ น และปั ญ หา อุป สรรคต่ างๆ จากการให้ บ ริ ก ารด้ า นสิ ่ ง c.th
สนับสนุนการเรียนรู้ของ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา ในปีการศึกษา
2561 น าเข้าที่ประชุมของของศูนย์ส นเทศและการเรียนรู้ และศูน ย์กีฬา โดยทั้ง - ภาพบรรยากาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง2 ได้พิ จารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ ในวิทยาเขต ฯ
นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่แผนการใช้งาน
แผนติดตั้ง และแผนการซ้อมบารุง โดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และศูนย์กีฬา มี
การดาเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านอุปกรณ์
ความพร้อ มด้า น เทคโนโลยี และความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้ องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด สนามเทนนิส สนามแบตมินตัน สนามบาส
เก็ตบอล สนามฟุตบอล สระว่ายน้า และลู่วิ่ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วจะนาไปตั้งเป็น งบประมาณเงินรายได้
และเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดทาคาขอซื้อหรือดาเนินการในปีต่อไป
3. ศูนย์สาระสนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา มีแผนจัดเตรียมกาลังคน
รับมือ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน
4. ศูนย์สาระสนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา มีระบบการประเมินผลการ
ให้บริการประจ าปี เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการ ให้บริการด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างระบบช่วยเหลือที่ช่วยให้การแจ้งปัญหา ได้รับทราบ
ข้อมูล อย่างรวดเร็ว
ปี 2562 ศู น ย์ ส าระสนเทศและการเรี ยนรู้ และศู น ย์ ก ีฬ า ได้ ด าเนิน การ
จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และสถานที่อื่น ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์
ประจาห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ
และเครื่อ งเสียง ความพร้อมของห้อ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
จ านวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา จานวน 2 ห้อง
แบ่ ง เป็ น ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางภาษา ขนาด 50 ที ่ น ั ่ ง จ านวน 1 ห้ อ ง และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง นอกจากนี้ศูนย์กีฬายังได้
จัดเตรียม สนามเทนนิสและสนามซ้อม จานวน 4 สนาม สนามแบตมินตัน จานวน 3
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
สนาม สนามบาสเก็ตบอล จ านวน 2 สนาม สนามฟุตบอล 2 สนาม สระว่ายน ้า 1
สระ และลู่วิ่งขนาด 400 เมตรจานวน 1 สนาม
นอกจากนี้ศูนย์สาระสนเทศฯ และการเรียนรู้ยังได้ก าหนดให้มีการประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ และ มีแผนสารวจรายวิชา
จ านวน นศ. และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ต้องใช้การศึกษา และอื่น ๆ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาในทุกปีการศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ศูนย์ ฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียน ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้สอน เกี่ยวกับ
โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ และ มีแผนสารวจรายวิชา จานวน นศ. และอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ต้องใช้การศึกษา และอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกปีการศึกษา
ระดับหลักสูตร
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะสาหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติด้านสปา ได้แก่
ห้องปฏิบัติการสปา และการฝึกปฏิบัติจัดนาเที่ยว ได้แก่ห้องปฏิบัติการจัดนาเที่ยว
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and
research
การจัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ด าเนินการโดยงาน บรรณสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการสอบถามมายัง iqa.surat.psu.a
อาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งดูข้อมูลได้จาก https://iqa.surat.psu.ac.th โดยได้มีการ c.th
ประเมินจากผลด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การจัดหา ดังกล่าวจะจัดผ่านความ
ต้องการของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
-เว็บไซด์
การสื บ ค้ น ทรัพ ยากรห้ อ งสมุด นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ย ั ง สามารถสื บ ค้ น ห้องสมุด (บริการ
สารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในสถาบันและเครือข่าย ยืมระหว่าง
ภายนอกสถาบัน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-journal , E-Publish ที่สามารถ ห้องสมุด)
ให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งจัดบริการตอบ http://lib.surat.
คาถามและช่วยในการค้นคว้า ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับ psu.ac.th/
ห้องสมุด หรือการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง
และสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซด์ห้องสมุด
- https://tqfด้ า นการจั ด เตรี ย มหนั ง สื อ และสื ่ อ เพื ่ อ การเรี ย นการสอน ทางหอบรรณ surat.psu.ac.th
สารสนเทศ วิ ท ยาเขตฯ ได้ ท าการส ารวจข้ อ มู ล ทุ ก ภาคการศึ ก ษาผ่ า นระบบ /
https://tqf-surat.psu.ac.th/ เมื่ออาจารย์ได้ท าการกรอก มคอ.3 ทางหอบรรณ มคอ.3
สารสนเทศก็จะทราบข้อมูลและวิเคราะห์ความพอเพียงและจัดสอบถามความต้องการ
แก่อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อดาเนินการจัดซื้อต่อไป
- สรุปผลการ
ปี 2562 งานหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการสารวจและ ประเมินความพึง
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ผลการดาเนินงาน
ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การบริการของห้องสมุด ด้านบุคลากรของห้องสมุด ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านความผูกพันกับห้องสมุด ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ เป็นต้น

รายการหลักฐาน
พอใจและความไม่
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการหอ
บรรณสารสนเทศ

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research
ในระดับหลักสูตร
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจานวน 2 ห้อง ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการจัด
นาเที่ยว และ (2) ห้องปฏิบัติการสปา ซึ่งมีครุภัณฑ์บางส่วน
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research
บทบาทของการดูแลงานด้าน IT และ ระบบ E-Learning ของหลักสูตรเป็น - สรุปผลความ
หน้าที่ของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และงานระบบกลางของ ม.สงขลานครินทร์ โดย พึงพอใจและ
มีการจัดซื้อโปรแกรมการเข้าถึงเวบไซด์ที่สนับสนุนทางด้านศึกษาและวิจัย เช่น ด้าน ความไม่พึง
การเรียนการสอนมีการใช้ระบบสารสนเทศโดยผ่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็น พอใจของ
หลัก ได้แก่
ผู้ใช้บริการงาน
1. ด้านการจัดการศึกษามี PSU-Student Information System เพื่อ เทคโนโลยีและ
ติดตามผลด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียน ของนักศึกษาซึ่งสนับสนุนระบบ การเรียนรู้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี ระบบ PSU- TQF ซึ่งช่วยสนับสนุนและการติดตามการ ศูนย์สนเทศ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรประจาคณะผ่านการจัดทา มคอ. 3-6
และการเรียนรู้
2. ด้านการสนับสนุนการวิจัยมีการใช้ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ การเข้าถึงฐานข้อมูลวิจัย Science Direct, Scopus,
WoS, TCI, Thai List, Thai Jo และ สกว. เป็นต้น ทั้งนี้สารสนเทศการวิจัยของ
คณะฯ สามารถติดตามได้จากระบบ PSU Research Project Management :
PRPM
3. ด้านการสนับสนุนผลการดาเนินงานของบุคลากรสามารถดาเนินการผ่าน
ได้ทั้งทางระบบ MIS-PSU , Competency-PSU และ TOR online – PSU
กระบวนการในการจัดหาความพร้อมด้านสารสนเทศและไอที ด้านความ
พร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรมีส่วน
ร่ ว มในการก าหนดขนาดของห้ อ งเรี ย นและสื ่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
60 วันก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยกาหนดให้หลักสูตรต้องดาเนินการสารวจข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ทา
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การตรวจสอบความพร้อ มของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวัน
ในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
ใหม่ทดแทนที่ชารุด มีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยนาข้อมูลการเปิดห้องเรียนกับ
จ านวนนัก ศึก ษาที่เ พิ่ม ในแต่ล ะปี มาเป็น ส่ วนหนึ ่ง ในการวางแผนการจัดซื ้อและ
ทดแทน
ในปี 2562 และได้ดาเนินการขยายจุด Wifi เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึง
การ เรียนรู้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยติดตั้งจุด Wifi รวม 128 จุด และ
มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54
Mbps จานวน 60 จุด และความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จานวน 68 จุด
ด้านความปลอดภัยผู้ใช้จะต้องมีการเข้า Username และ password ทุก
ครั้งเพื่อเป็นการแสดงตัวและระบุสมาชิกผู้ใช้งาน อีกทั้งมีการใช้ Microsoft Security
Essentials เพื่อป้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์
อีกทั้งนี้ปี 2562 ทางศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ของงานวิทยาเขตฯ ได้มีการ
สารวจความสรุปผลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการในทุกกลุ่ม
ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร เพื ่ อ มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้บริก ารในรอบต่อไปอนาคต โดยระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร งานเทคโนโลยี แ ละการเรี ย นรู ้ ศู น ย์ ส นเทศและการเรี ย นรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง ( = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจในระดับที่
มากที ่ส ุด คือ ด้านบุคลากรของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ( = 3.55) ด้า น
กระบวนการทางานของงานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ( = 3.52) ด้านการให้บริการ
ระบบสารเทศ MIS ( = 3.19) ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (
= 2.99) และด้านงานบริการระบบเครือข่าย ( = 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 มีระบบควบคุมการทางาน โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น งานภูมิ
- ภาพบรรยากาศ
ทัศน์ งานโยธา งานไฟฟ้า ได้มีดาเนินการให้มีรถสวัสดิการ รับส่งนักศึกษาภายใน
ในวิทยาเขต ฯ
วิทยาเขตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดเตรียมห้องพยาบาลและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในวิทยา
- มคอ. 2
เขต ฯ เตรียมความพร้อมสถานที่ออกกาลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของนักศึกษา จาเป็นต้องสวมหมวก หลักสูตร
กันน็อคทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีจุดตรวจก่อนเข้ามาในมหาวิทยาลัย ปรับปรุง พ.ศ.
127

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
ทั้งขาเข้าและขาออก
2554 และ
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมบันทึกภาพในจุดที่สาคัญภายในอาคาร เพื่อ พ.ศ. 2559
เป็นการติดตามและตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
มีการติดป้ายห้องเรียน ตารางเรียน ห้องประชุม สุขา และคาแนะนาในการใช้
ห้องในจุดที่เห็นได้ชัด
สาหรับการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี วิทยา
เขต ฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจาปี และได้มีการจัดสรรแม่บ้านทาความสะอาดใน
แต่ละชั้น พร้อมทั้งดูแลตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารเรียน
และห้องปฏิบัติการ รวมถึงให้มีการรายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหารหากเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติ
นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้คานึงถึงสุขภาพของนักศึกษา โดยกาหนดให้
นักศึกษาจะต้องเรียนพลศึกษา จานวน 2 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 ส่วนชั้นปีที่ 2
นักศึกษาจะต้องเลือกลงรายวิชา 935-146 สุขภาวะกายละจิต และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเสรี ในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามความชอบของนักศึกษา
เป็นต้น
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AUN 10
Quality Enhancement
Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff,
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional
organizations.
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically
reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and
effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
10.1Stakeholders’needs and feedback
serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and
development process is established
and subjected to evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning
processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and
facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback
mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and
enhancement [6]
Overall opinion

1

2

3

คะแนน
4

5

6

7






√


√



130

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาได้ทาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฉบับ • มคอ 2
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ด าเนิน การภายใต้เกณฑ์การปรับปรุง หลักสูตรของ หลักสูตร
มหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ข้อมูลความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน ปรับปรุง 2564
เสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งธุรกิจที่พักแรม ธุรกิ จจัดนาเที่ยว ธุรกิจสาย • คาสั่งแต่งตั้ง
การบิ น และหน่ ว ยงาภาครั ฐ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ษ ย์ ป ั จ จุ บ ั น และข้ อ เสนอแนะของ กรรมการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประเด็นสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งมี ปรับปรุง
การจัดวิพากษ์หลักสูตรซึ่งจัดพบทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และผู้ประกอบการที่ หลักสูตร
เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็น น าไปสู่การปรับรายวิชาและเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของบัณฑิต
-ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านการประชุมเพื่อขอความเห็นก่อน
จัดทาร่างหลักสูตรและส่งร่างหลักสูตร (มคอ.2) ให้วิพากษ์
-ผู้ใช้บัณ ฑิตจากการพูดคุย สัมภาษณ์ในช่วงนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาประจาทุกปี
-ศิษย์เก่า ได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามภาวะการได้งาน
-ศิษย์ปัจจุบัน การสัมภาษณ์ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
ผ่านช่องทางการประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา
โดยสิ่งที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในรอบปีการศึกษา 2562 คือ การจัดทา
เล่ ม หลั ก สู ต ร มคอ.2 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 การประชุ ม อนุ ก รรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและก าลังอยู่ในระหว่างการการส่งเล่ม มคอ. 2 เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement
หลักสูตรจัดประชุมกรรมการหลักสูตรในการออกแบบรายวิชา กระบวนการ -หนังสือเชิญ
เรียนการสอน การวัดผล เพื่อให้สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา ประชุมและวาระ
2562 หลักสูตรจัดประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร ประชุม
มีการทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานโดยพยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามผลการ
- ร่ างมคอ.2
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนทุกคนมีการประชุมร่วมกัน และคณะกรรมการประจา ห ล ั ก ส ู ต ร
หลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการกาหนดแนวทางพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
คิดเห็นจากผู้เรียนและตลาดแรงงานรวมถึงการจัดประชุมเพื่อนาความคิดเห็นและ
2564
คาแนะนาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร ฯ
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กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ฯ มีกระบวนการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และตามระเบียบของ สกอ. ตั้ง แต่ก ารก าหนดแผนการปรับปรุง หลักสูตร ฯ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมีการเชิญผู้ทรงคุ ณวุฒิ
มาให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์หลักสูตร ก่อนที่จะเสนอหลักสูตร ฯ เพื่อขออนุมัติ
หลักสูตร ฯ ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามลาดับ อาจารย์ประจา
หลักสูตรร่วมกับฝ่ายดาเนินการออกแบบหลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกที่ สกอ. และ
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้
1.
สารวจความคิดเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถานประกอบการทั้งเอกชน
และรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวกับ สายวิช าชีพโดยตรง เพื่อทราบความคิดเห็น ต่อ
หลักสูตร ฯ และนาความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบหลักสูตร ฯ
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดทาหลักสูตร ฯ
3.
ร่างและจัดทาหลักสูตร ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
4.
คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง
หลักสูตร และปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท าเล่มหลักสูตรตาม
รูปแบบที่กาหนด
5.
เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอ
ต่อ สกอ. ตามขั้นตอนเพื่ออนุมัติหลักสูตร
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่านระบบ
การประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิช า โดยนักศึกษาสามารถประเมิน
อาจารย์เป็นการลับผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินของทุก
รายวิชาอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งอาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน
การสอน มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตผ่านการนิเทศสหกิจศึกษา และจาก
การเชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันและการฝึกงาน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ
หลักสูตร ฯ มีการจัดการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอน และเก็บข้อมูลเพื่อทาการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสามารถทาได้ทุก 5 ปี
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
กระบวนการควบคุมคุณภาพของข้อสอบหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ -รายงานการ
ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ทั้งนี้มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนจากนักศึกษา ประชุม
ทุกภาคการศึกษา เพื่อหลักสูตร ฯ จะได้มีการประชุมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้ง -มคอ 3/4 ของ
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ในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน เช่น มี การปรับรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เช่น เน้นการใช้สื่อออนไลน์
หลักสูตรก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในส่วนของการ
ตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้กระบวนการอย่างชัดแจ้ง และจัดทาการประเมินการ
สอน รวมทั้ง มคอ.3 และ มคอ.5 รวมทั้งปรับปรุง มคอ.3 เป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีระบบการจัดท า มคอ. 3 ผ่าน ระบบออนไลน์ของ
สถาบันในทุกรายวิชา และ SAR ระดับหลักสูตร การติดตามข้อมูลสาหรับใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและเป็ น ระบบ และหลั ก สู ต รฯ มี
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยกาหนดให้อาจารย์
ผู้สอนระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และรายงานผลการประเมินใน มคอ.
3 ตลอดจน มีการก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ตามหลักสูตรฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุก
รายวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 25
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้า
ประเมินรายวิชา อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน เพื่อที่อาจารย์จะได้นา
ผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
สาหรับการควบคุมคุณภาพข้อสอบและการประเมินผลการเรียน หลักสูตรฯ
จะมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพทางด้านวิชาการของหลักสูตรฯ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไว้
ใน มคอ. 3 ก่อนจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ท าส าเนาข้อสอบต่อไป ในส่วนการประเมินผล
คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตาม มคอ. 3
ที่อาจารย์ได้ประกาศให้นักศึกษา ทราบตั้งแต่สัปดาห์แรก หากคณะกรรมการฯ พบ
ข้อผิดพลาดจะมี การสอบถามอาจารย์และส่งคืนให้อาจารย์ด าเนินการแก้ไขก่อน
ประกาศให้นักศึกษาทราบผ่านระบบส่งผลการเรียนของสถาบันต่อไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
หลักสูตร ฯ มีการสนับสนุนให้มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน ซึ่งมีบางรายวิชาที่ได้มีการบูรณาการผลจากการวิจัยกับการเรียนการสอน เช่น
1.รายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัย และ 930-441 โครงงานวิจัย อาจารย์ผู้สอนได้
นาผลการวิจัยที่ดาเนินการแล้ว คือ งานวิจัยเรื่อง
1.การศึกษาความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาวิจัย
2.การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ

รายการหลักฐาน
หลักสูตร
-มคอ 5/6 ของ
หลักสูตร

- มคอ. 3 ของ
หลักสูตร
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มาพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการศึกษาโดยสรุปจากงานวิจัยของนักศึกษา คือ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย มีความคาดหวังในระดับมากที่สุดคือ นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
และมีการเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนการเรียนในแต่ละคาบ รวมทั้งมีกาหนดการ
ทางานที่ชัดเจนที่วางแผนร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิจัยในระดับปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นว่าเป็นวิชา
ที่ยาก
หลักสูตรใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อนาไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิจัยและโครงงานวิจัยต่อไป โดยที่ได้มีการดาเนินการแล้ว คือ
-การกาหนดให้มีการบันทึกการเข้าพบขอคาปรึกษาในทุกครั้งที่นักศึกษาไปพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-กิจกรรมผู้นาสี่ทิศเพื่อเตรียมความพร้อมการทางานวิจัย เพื่อให้ทั้งนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทาความรู้จักและทาความเข้าใจบุคลิกภาพของกันและกัน ซึ่งเป็น
บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม
2. รายวิชา 930-441 โครงงานวิจัย โดยกาหนดให้นักศึกษามีการทาโครงงานวิจัย
(เที ย บเท่ า กั บ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ) โดยมี ก ารจั ด ให้ ม ี อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาประจ าหั ว ข้ อ
โครงงานวิจัย และก่อนจบต้องมีการสอบปกป้องปริญญานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบ
โครงงาน โดยปีการศึกษา 2562 สาขามีโครงงานวิจัยทั้งหมด 18 เรื่อง ทั้งนี้มีผลงาน
จากโครงงานวิจัยของนักศึกษาจานวน 1 เรื่องได้นาเสนอผลการวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ กาหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจา ในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และ
พัฒนาความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ ตลอดจนการส่ง เสริ มให้ อ าจารย์ ผู ้ส อนน าผลงานวิ จั ย การให้ บริก าร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเพื่อนามาใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ข้อมูลการดาเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ดาเนินการ iqa.surat.psu.a
ภายใต้เกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ข้อมูลความต้องการ c.th
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ - มคอ. 5 ของ
ทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตร
ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งมีการจัดวิภาษณ์หลักสูตรซึ่งจัดพบทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดเห็น นาไปสู่
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การปรับชื่อหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเหมาะสมทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทางานของบัณฑิต
การบริหารหลักสูตรตามหลักสูตร พ.ศ.2554 ใช้มาครบ 4 ปีในปี 2559 ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบของ
สกอ. โดยหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 เพื่อใช้กับ
นักศึกษารหัส 60-63 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดนี้ ได้ปรับการนาเข้าข้อมูลที่
เป็นสาระสาคัญของการปรับปรุงหลัก สูตร โดยเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจาก
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว
ยังได้เพิ่มศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ระบบการประเมินการดาเนินงาน
1. หลักสูตร ฯ ได้จัดทาการประเมินผ่านระบบ มคอ. 5 โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา เพื่อประเมินและใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในด้านคุณภาพการใช้
บริการในด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุงในแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเทค
โน ฯ (ห้องเรียน เครื่องปรับอากาศ) และศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ ใน
ด้านความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ทาให้มีการปรับปรุงในด้านต่างๆ
ดีขึ้น
2. อาจารย์และนักศึกษาสามารถรายงานปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานในส่วนนี้
ได้โดยตรงยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ งาน
อาคาร ผ่านระบบออนไลน์
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation
and enhancement
หลัก สูต ร ฯ มีก ารรับ ฟัง ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้ใช้บัณ ฑิตผ่านการ - แบบบันทึกการ
นิเทศสหกิจศึกษา การฝึกงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการ นิเทศงานสหกิจ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ หรือในรอบการเรียนของผู้เรียนซึ่ง ศึกษา
เป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยมีการกาหนดมาตรฐานผล มหาวิทยาลัยสง
การเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาไว้ 5 ด้าน ดังนั้น ขลานครินทร์
หลักสูตรฯ ต้องให้ความสาคัญกับการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่ม วิทยาเขตสุ
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม และศิษย์เก่า เพื่อประเมินคุณภาพ ราษฎร์ธานี
บัณฑิตและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังและจัดเตรียมข้อมูล - มคอ.2
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรฯ ในอนาคต
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2559
-รายงานการ
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ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ปี
2561

AUN 11
Output
Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs
of the stakeholders.
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
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3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the
programme and its graduates.
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
11.1 The pass rates and dropout rates are
established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.2 The average time to graduate is
established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established,
monitored and benchmarked for improvement
[1]
11.4 The types and quantity of research
activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement
[2]
11.5 The satisfaction levels of stakeholders
are established, monitored and benchmarked
for improvement [3]
Overall opinion

2

3

คะแนน
4

5

6






√



ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11
ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement
กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก
-TQF
online
1. กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก
กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษา (https://tqf
เขียนคาร้องขอลาออก ผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบหนี้สินจากหน่วยงาน
surat.psu.
137
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รายการ
หลักฐาน
ต่าง ๆ และผู้ปกครองรับรองการขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึก ษา เมื่องานทะเบียน ac.th)
และประมวลผล ตรวจสอบเอกสารและจัดทาคาสั่งขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
-ร ะ บ บ
แล้ว จะแจ้งผลไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง เพื่อทราบต่อไป
สารสนเท
ทั้งนี้ การลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการสอบถาม
ศ
นักศึกษาถึงเหตุผลในกรณีที่ ลาออกก่อนให้ความเห็นในคาร้อง แต่ไม่ได้ติดตามระยะยาว
นั ก ศึ ก ษา
หลังจากนักศึกษาออกไปแล้ว งานทะเบียนและประมวลผล มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของ (https://s
จ านวนนั ก ศึ ก ษา และมี ง านวิ จ ั ย เรื ่ อ ง สาเหตุ ก ารออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษา isมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่ง การลาออกจากสภาพการเป็น surat5.p
นักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการออกกลางคันด้วย สาเหตุของการลาออกเนื่องจาก 1) su.ac.th)
ย้ายสถานที่เรียน 2) สาขาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ ฯลฯ
2. กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาตกกออก
-งาน
ส่วนกลางโดยงานทะเบียนและประมวลผล มีกระบวนการรายงานชื่อนัก ศึกษาตก ทะเบียน
ออกแจ้ง ให้คณะที่นัก ศึก ษาสัง กัดทราบ โดยจะจัดส่ง ไปพร้อมกับเอกสารการเสนอชื่อ
นักศึกษาเพื่อรับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา
ใบรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก ประกอบด้วยข้อมูล รายชื่อนักศึกษาที่ตกออก
จานวน หน่วยกิตประจาภาคการศึกษา หน่วยจุดประจาภาคการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจาภาคการศึกษา จานวนหน่วยกิตสะสม หน่วยจุดสะสม และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และสถานภาพผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ผ่านมาล่าสุด
ใบรายงานเสนอชื ่ อ นั ก ศึ ก ษารั บ รองผลการศึ ก ษาประจ าภาคการศึ ก ษา
ประกอบด้วยข้อมูลผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
จานวนหน่วยกิตประจาภาคการศึกษา หน่วยจุดประจาภาคการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจาภาคการศึกษา จานวนหน่วยกิตสะสม หน่วยจุดสะสม และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และสถานภาพผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณารับรองผลการศึกษา และสถานภาพผล
การศึกษาประจ าภาคการศึกษา หากคณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการศึกษา งาน
ทะเบียนและประมวลผลจะประกาศให้นักศึกษาทราบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
หากคณะกรรมการประจ าคณะไม่ ร ั บ รองผลการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที ่ ค ณะไม่ ร ั บ รองผล
การศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการดาเนินการโดยคณะ และงานทะเบียนและประมวลผลจะไม่
ประกาศผลการศึ ก ษาให้ น ั ก ศึ ก ษาทราบจนกว่ า จะมี ก ารรั บ รองผลการศึ ก ษาโดย
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รายการ
หลักฐาน

คณะกรรมการประจาคณะจึงจะประกาศผลการศึกษาได้
ตาราง AUN 11.1.1 แสดงอัตรานักศึกษาจบการศึกษาและตกออก

ตาราง AUN 11.1.1 แสดงอัตรานักศึกษาจบการศึกษาและตกออก
ปี
จานวน
จานวน
นักศึกษาจบการศึกษา
การศึกษา นักศึกษา นักศึกษา
ตามแผน
ที่นักศึกษา แรกเข้า
ตกออก/
(4 ปี)
เข้าศึกษา
ลาออก/ย้าย ปีที่จบ
จานวน
สาขา
2555
121
19
2558
100
2556
128
8
2559
119
2557
96
15
2560
81
2558
119
15
2561
103
2559
121
3
2562
118
2560
112
8
2561
94
1
2562
74
3
-

นักศึกษาจบการศึกษา
มากกว่า 5 ปี**
ปีที่จบ

จานวน

2559
2561
0
2562
0
-

2
1
0
1
0
-
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement
หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามระยะเวลาในการจบการศึกษา ได้แก่ การ - iqa.surat.psu.ac.th
ให้น ัก ศึกษาเข้าพบเพื่อ ปรึก ษาการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ชั่วโมงกาหนด การติดตามผ่านระบบของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถ - เว็บไซด์
ติดตามผลการเรียนของนัก ศึก ษาผ่ านระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้แล้วในทุกปีการศึกษาภาคมีการจัดโครงการพบนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยในประเด็นการเรียนการสอนทั้ง
4 ชั้นปีโดยมีการระบุลงในแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ทั้งนี้
หลักสูตรฯ
จากตารางรายงานจานวนนักศึกษา AUN11.1.1 พบว่าระยะเวลาใน
การจบการศึกษาเฉลี่ยคือ 4 ปี ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามี
นักศึกษาที่ใช้เวลาในการจบการศึกษามากกว่า 4 ปี เพียง 4 คน
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. - iqa.surat.psu.ac.th
2554 จบเป็น รุ่น ที่ 5 ซึ่ง เป็น บั ณ ฑิต รุ่น สุดท้ายที่จบการศึกษาใน
หลักสูตร พ.ศ. 2554 ซึ่งการเก็บข้อมูลการได้งานทาดาเนินงานโดย - เว็บไซด์
มหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บข้อมูลหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ในช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ใน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ ณ วันที่รายงานการประเมินตนเองยัง -ผลการสารวจภาวการณ์ได้งาน
ไม่ถึงช่วงเวลาการเก็บข้อมูลดังกล่าว
ทา
ข้อมูลจากการสารวจภาวการณ์ได้งานทา ของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตทาแบบสารวจจานวน 77 คน (ประมาณ
ร้อยละ 65 ของนักศึกษาที่จบการศึกษาทั้งหมด 118 คน) เมื่อเดือน
มิถุนายน 2563 พบว่า
1. บัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) เป็น
เพศหญิง
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2. ร้ อ ยละ 62 ยั ง ไม่ ม ี ง านท าหลั ง จบการศึ ก ษาในเดื อ น
พฤษภาคม 2563 จนถึงขณะที่สารวจ
3. ร้อยละ 21 ได้งานทาในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และบริการ
4. ร้อยละ 17 ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว

รายการหลักฐาน

ทั้ ง นี้ส ัด ส่ วนของบั ณ ฑิ ต ที่ย ัง ไม่มี ง านท า เกิดจากผลกระทบของ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทาให้สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวจานวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราวและถาวร จึงกระทบต่อ
การจ้างงาน

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement
หลักสูตร ฯ มีการจัดการสอนที่ สนับสนุนให้นักศึกษาทาวิจัยในระดับ - มคอ. 2
ปริญญาตรี
ในภาคการศึกษาที่ 1/2562
-โ ค ร ง ง า น ว ิ จ ั ย น ั ก ศ ึ ก ษ า
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 930-441 โครงงานวิจัย หลักฐานใน AUN4.2
ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายวิชาต่อเนื่องของ 930-341
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ได้เรียนผ่านมาในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 ทั้ง 2 วิชาเป็นวิชาในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
โครงงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 18
เรื่อ ง งานวิจัยทั้งหมดพัฒ นาโจทย์วิจัยมาจากความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและนักศึกษาได้ส่งมอบผลการวิจัยคืนกลับสู่ชุมชนทุก
ชุมชน
นอกจากนั้น งานวิจัยจานวน 1 เรื่องได้รับการตอบรับการนาเสนอใน
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ที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 15 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายการหลักฐาน

ในภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 930-341 ระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการวิ จ ั ย (Research
Proposal) จานวน 18 เรื่อง จากความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 13 เรื่อง จากความ
ต้องการขององค์กรภาครัฐในท้องถิ่นจานวน 2 เรื่อง และจากความ
ต้องการของสถานประกอบการโรงแรมในท้องถิ่น จ านวน 3 เรื่อง
นักศึกษาจะดาเนินงานวิจัยแล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดย
การลงทะเบี ย นในรายวิ ช า 930-342 โครงงานวิ จ ั ย ส าหรั บ การ
ท่องเที่ยวและบริการ
กระบวนการในการให้คาปรึกษา และการติดตามผลการวิจัย
1. การจัดให้มีอาจารย์ผู้สอนหลักในรายวิชาด้านการวิจัยจานวน
2 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญ งานวิจัยเชิงปริมาณ 1 ท่าน และ
งานวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ 1 ท่ า น เพื ่ อ เป็ น ผู ้ ส อนและให้
ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษากลุ่มวิจัยทุกกลุ่ม
2. มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทางานวิจัยแบบทีม
วิจัย โดยใช้ กิจกรรม “ผู้น า 4 ทิศ” ใน 2 ภาคการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักตัวตน และรู้จักผู้อื่น เพื่อการทางาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
3. การจั ด แบ่ ง อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาวิ จ ั ย ให้ แ ก่ น ั ก ศึ ก ษา ซึ ่ ง มี
หลั ก การคื อ อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาจ านวน 6 ท่ า น รั บ เป็ น ที่
ปรึกษาในจานวนกลุ่มวิจัยที่ใกล้ เคียงกัน เช่นในปีการศึกษา
2562 เฉลี่ยคนละ 3 กลุ่มวิจัย เพื่อเป็นการกระจายภาระงาน
โดยสิทธิ์นักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้เองโดย
พิ จ ารณาจากโจทย์ ว ิ จ ั ย และความเชี ่ ย วชาญของอาจารย์
ประกอบกัน อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการ
ดาเนินงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในทุกขั้นตอน และเป็น
ผู้ประเมินเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งหลักสูตรกาหนด
สัดส่วนเล่มรายงานคือ ร้อยละ 60 การประเมินนี้จะประเมิน

143

4.

5.

6.
7.
8.

ผลการดาเนินงาน
โดย Rubrics ซึ่งอาจารย์ทุกท่านร่วมกันพัฒนา และปรับปรุง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 การใช้ Rubrics เพื่อให้มีความ
น่าเชื่อ ถือ และความเป็น ธรรมในการประเมิน ผล และในที่
ประชุมกรรมการทวนสอบก่อนการส่งระดับคะแนน จะมีการ
ทวนสอบคะแนนที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยการนาคะแนนของทุก
กลุ ่ ม มาเที ย บกั น ว่ า กลุ ่ ม ที ่ ใ ห้ ค ะแนนตามช่ ว ง rubrics
เดียวกันของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน มีคุณภาพงานเป็นไป
ตาม rubrics มากน้อยแค่ไหน โดยพิจารณาจากเล่มวิจัย
การติดตามความก้าวหน้าของการทางานวิจัยของกลุ่มวิจัย
ในส่วนนี้เป็นบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกัน เริ่มใช้ระบบนี้ครั้ง แรกในปีการศึกษา 2559 โดย
กาหนดสัดส่วนการวัดผลร้อยละ 10 เป็นการวัดผลรายบุคคล
จากจานวนครั้งของการเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนใน 1 ภาคการศึกษา (อย่างน้อย
10 ครั้ง) ระบบนี้ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาแต่ละคนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการทางานวิจัยของกลุ่มมากยิ่งขึ้น
การก าหนดกระบวนการสอบหั ว ข้ อ วิ จ ั ย และการน าเสนอ
ผลการวิ จ ั ย หลั ก สู ต รก าหนดการสอบในรู ป แบบ Oral
Presentation และกาหนดสัดส่วนการประเมินรายกลุ่ม ร้อย
ละ 20 น าเสนอในสัปดาห์ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ รูปแบบการจัดคือ นักศึกษาทุกคน
ต้ อ งเข้ า ร่ ว มฟั ง การน าเสนอของทุ ก กลุ ่ ม และอาจารย์ ท ี่
ปรึก ษาทุ ก ท่ านร่ วมเป็น คณะกรรมการประเมิน ทั้ง นี้ เ พื่ อ
ส่ง เสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน ในขั้น ตอนการ
ถาม-ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับงานวิจัย คะแนนประเมินจะมา
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมจากกรรมการทุกท่าน
ก าหนดการสอบวั ด ผลความรู ้ ด ้ า นการวิ จ ั ย รายบุ ค คลใน
รูปแบบ Oral Test จัดสอบโดยอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาเข้า
สอบรายกลุ่ม ในลักษณะถาม-ตอบรายบุคคล
การก าหนดกรอบเวลาของการด าเนิ น งานวิ จ ั ย ก าหนด
ชัดเจนใน มคอ 3 และประกาศให้นักศึกษาทราบ
การก าหนดให้น ั ก ศึ ก ษาน าผลการวิ จ ัย กลับ ไปส่ ง มอบให้
ชุมชนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่ร่วมกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่การพัฒนาท้องถิ่น และสร้างคุณค่ าให้แก่

รายการหลักฐาน
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ผลการดาเนินงาน
นัก ศึก ษาในการท างานวิจัยที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ชุมชนอย่างแท้จริง

รายการหลักฐาน

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement
การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตร
ฯ ได้ ม ี ก ารรั บ ทราบข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจและข้ อ คิ ด เห็ น จาก
ผู้ประกอบการ ผ่านการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา พบว่า
นักศึกษาชั้น ปีท ี่ 4 ฝึก งาน/สหกิจศึก ษาภาคการศึกษาที่ 2/2562
จานวน 116 คน ในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนจานวนรวม
78 แห่ง สถานประกอบการประเมินนักศึกษาในระดับ ดี -ดีมาก ซึ่ง
เป็นระดับการประเมินที่ใกล้เคียงกันกับปีการศึกษา 2561
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บทที่ 4
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง ( 5 ประเด็น)
1. มีการร่วมมือกับสถานประกอบการใกล้กับมหาวิทยาลัย เช่น โรงแรมสยามธานี โรงแรมวังใต้
โรงแรมไดมอนด์ โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมแก้วสมุย เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจานวน 21 ชุมชน ในการเป็นพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
2. หลัก สูต รมี ก ารจัด เก็ บ ค่า ธรรมเนียมพิเ ศษจากนั กศึ กษาเพื ่อใช้ใ นโครงการกิ จกรรมพัฒ นา
นักศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะอาชีพและทักษะสังคม ในรูปแบบที่หลากหลายและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง กระจายทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ
พัฒนาการเป็นมัคคุเทศก์ โครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น
3. หลักสูตรมีการจัดบริการวิชาการเป็นประจาทุกปี ทั้งในรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน การรับ เชิญจากหน่วยงานภายนอก เช่นโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
โครงการค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายอาเซียน ซึ่งโครงการเหล่านี้ เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้
ใช้ ความรู ้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนและนั กศึ กษา ได้ม ีส ่ วนร่วมในกิจกรรมของ
หลักสูตรในฐานะของคณะการทางาน
4. หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างรายวิชาทั้งภายในหลักสูตร
และรายวิ ช าระหว่ า งหลั ก สู ต ร เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาสามารถเชื ่ อ มดยงองค์ ค วามรู ้ แ ละพั ฒ นา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การโรงแรม การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว จึงเอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการให้คาปรึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาโครงงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา ( 5 ประเด็น)
1. เร่งพัฒนาเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึ กษาแบบ WIL
ในสถานประกอบการ
2. การเทียบเคียงผลการดาเนินงานของหลักสูตรกับหลักสูตรอื่น หรือสถาบันอื่น
3. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ในหลักสูตรและผลักดันการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
1. เชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมร่วมกับหลั กสูตร ในกาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
การกาหนด ELO และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
2. มีการจัดท ารูปแบบการสื่อสาร รายละเอียดของหลักสูตร เช่นโครงสร้างหลักสูตร รูปแบบการ
เรียนการสอนที่หลายหลาย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม
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3. มีการจัดทาระบบการเทียบเคียงผลการดาเนินงานของหลักสูตร เช่นเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่
อัตราการจบการศึกษา อัตราการได้งานทากับหลักสูตรอื่นๆ
4. จัดตั้ง Research unit ในระดับสาขาวิชาและดาเนินงานวิจัยต่อเนื่อง
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บทที่ 5
ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
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บทที่ 5 ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
1
1

427
427

5

2
3
5
2
3
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
อาจารย์ -ระดับปริญญาตรี
ประจา
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญาโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ดี ารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
ผลงาน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาง
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
วิชาการ สืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
อาจารย์ สืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
ประจา วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
หลักสูตร ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
(20)
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

3

3

4
4
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่

55
56
57

58

59
60
61
62

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

63

-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

64

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

65
66
67
68

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

การมี
งานทา
ของ
บัณฑิต
(11)

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

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

123
121
107

2

3.94
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
87
88
89

90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ผลงาน จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ทาง
เอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
ของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผู้สาเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการ
การศึกษ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
าระดับ ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
ปริญญา อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
เอก (15) หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
102
103
104

105

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

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ

435.83
435.83

47,503
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ที่
124 งานวิ จ ั ย
125 (24)
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153

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

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
47,503
686,030

686,030

5

5

4

4

4
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ระดับหน่วยงาน
ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
หลักสูตร คณะ
154
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
155
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
157
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
159
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
161
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
163
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
165
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
166
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
167
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
168
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
169
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
171
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
173
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
175
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
176
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
177
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158

ระดับหน่วยงาน
ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
หลักสูตร คณะ
178
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
179
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
180
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
181
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
182
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
183
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
185
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
186
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
187
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
189
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
191
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
193
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
194
จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online
195
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
197
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
199
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
201
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
203
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
205
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
207
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
209
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลาดับ
ชุดข้อมูล
ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่
210
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
211
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
213
-กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
215
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216
-กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
217
-กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร คณะ
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