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ค าน า 
 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2557 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อกรกฎาคม 2557 และผ่านการอนุมัติของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อปี 2559 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม มคอ.1 ตามที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ เพิ่มเติมด้วยการให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการจริง มีจ านวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 131 หน่วยกิต มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะ
วิชาชีพด้านบัญชีทุกวิชา คณาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคนและมีประสบการณ์
ในการวิจัยเป็นอย่างดี  
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บทที ่1 สว่นน า 

 
1. บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ปี 2557) สาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรบัญชีทวิภาษาหลักสูตรแรกในภาคใต้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 131 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษ
และการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ในวิชาชีพในสถานประกอบการที่ก าหนดให้นักศึกษาปี 4 เลือกระหว่าง
ฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพิ่มทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาใหม่ 2 วิชา คือ 934-106 โปรแกรมตารางการ
ค านวณส าหรับงานบัญชี และ 934-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยรายวิชา 936-335 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอทางการบัญชี และ 936-
336 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเงิน รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรเน้นทักษะทางวิชาชีพการ
วางแผนภาษีและการวิจัยโดยบรรจุรายวิชา 931-416 การวางแผนภาษี และ 931-419 การวิจัยทางการ
บัญชี เป็นรายวิชาชีพเลือก (บังคับเลือก) รวมหน่วยกิตทั้ งสิ้นที่ต้องเรียนตามหลักสูตรบัญชี (ปรับปรุง 
2562) 133 หน่วยกิต 
  นอกจากนี้ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาได้ปรับแผนการเรียนรายวิชาการฝึกงานและสหกิจเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามความเห็นของผู้ประกอบการเนื่องจากช่วงเดือน ธค.-เมย. เป็น
ช่วงที่มีงานตรวจสอบและท าบัญชีมากจะส่งผลดีต่อนักศึกษาฝึกงานและสหกิจฯ เพราะจะท าให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ท างานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา
ทุกชั้นปีจะได้รับการอบรมหลักสูตร Intensive English นอกเหนือจากการสอนปกติโดยอาจารย์ชาว
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาหส์ าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาที่จบมีคะแนน TOEIC 
ไม่น้อยกว่า 650 เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยสรุปในปี 2562 หลักสูตรทีท่ าการเรียนการสอนคือหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตปี 2557 ส าหรับนักศึกษารหัส 58 รหัส 59 และรหัส 60 และหลักสูตรฯ ปรับปรุง 2562 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นต้นไป ล่าสุดส าหรับปีการศึกษา 2563 ที่จะมาถึงนี้หลักสูตรฯ 
ได้มีการปรับปรุงอีกคร้ังเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 2563) หลักสูตรภาษาไทย  

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาและกิจกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ได้มีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา โครงการพี่บัณฑิตบัญชี
ทวิภาษาคืนถิ่น และกิจกรรมกีฬาสี อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 
ส่งผลให้กิจกรรมการพานักศึกษาไปดูงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการต้องระงับไป  

ปัจจุบันหลักสูตรมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานและทุกคนมี
วุฒิการศึกษาตรงตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผ่านการรับรองจากสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์
ระดับดรุณาจารย์ และมียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการปฏิบัติงานด้านการ
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เรียนการสอนปี 2562 จากที่หลักสูตรฯ ได้ท าวิจัยร่วมกับนักศึกษาด้วยทุนสนับสนุนโครงการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม / ด้านชุมชน (PSU-CIRPUS) ปีงบประมาณ 2560 ในปี 2562 ที่
ผ่านมางานวิจัยดังกล่าวได้ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารฐาน TCI และได้รับการตอบรับ
ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563  นอกจากนี้หลักสูตรตระหนักถึงการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาษาซึ่งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงมีการท าวิจัยในชั้นเรียนและ
ได้น าเสนอผลการศึกษาในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี 
(Accounting Education Conference: AccEC 2020) “Innovative Learning and Teaching in 
Accounting” เร่ือง ผลของการใช้สไลด์ภาษาอังกฤษประกอบภาพการ์ตูนและกรณีศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ทวิภาษา) ผลการศึกษาจะน าไปพัฒนาการสอนบัญชี
ต่อไป นอกจากนี้อาจารย์ในหลักสูตรได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ
พัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ส าหรับการเรียนการสอนออนไลด์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรายวิชา 931-215 การบัญชีต้นทุน 1 ซึ่งจะมี
การเผยแพร่รายวิชาดังกล่าวในระบบ PSU-MOOC ในเดือนกันยายน 2563 นี้ 

ผลการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ แม้จะเป็นหลักสูตรที่
เกิดใหม ่ มีอาจารย์เพียง 5 คนตามเกณฑ์ของ สกอ. และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2562 คณาจารย์ต่างมีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยมีการส่งโครงร่างงานวิจัยขอทุนจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 1 เร่ือง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 1 เร่ืองและยื่นเสนอโครงร่างงานวิจัยแผนชุดโครงการวิจัยขอทุนส านักงานพัฒนาการวิจัยด้าน
การเกษตร (สวก.) องค์กรมหาชนในหัวข้อที่ผ่านการพิจารณา Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 
(เป็นหัวหน้าผู้บริหารแผนงาน) งานวิจัยที่คณาจารย์ในหลักสูตรมุ่งเน้น จะเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้าน
บัญชี ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และ
วิทยาศาสตร์อาหาร ด้านผลงานทางวิชาการระหว่างปีการศึกษา 2562 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฐาน 
TCI 1 เร่ือง ด้านการบริการวิชาการ คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ทางวิชาการส าหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย รวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้าน
บัญชีของโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว รับผิดชอบเป็นวิทยากรบรรยายและ
อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) ซ่ึง
โครงการนี้เป็นโครงการฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย 
(สสว.) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเป็นเจ้าภาพ 

โดยสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ ที่น าเสนอในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3-4 ตามเกณฑ์ของ AUNQA มีบัณฑิตรุ่นแรกเข้ารับปริญญาจ านวน 22 คนหรือ
ร้อยละ 84.6 และบัณฑิตรุ่นที่ 2 ส าเร็จการศึกษา xx คนหรือร้อยละ xx ของจ านวนนักศึกษาที่ควรส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด อัตราการได้งานท าของบัณฑิตรุ่นแรกอยู่ที่ร้อยละ 90  
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2. ประวตัโิดยยอ่ของหลกัสตูร 
 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 
หน่วยกิต มีรายวิชาบัญชีตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
หลักสูตรทวิภาษาที่มีจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร โดยเน้นสอนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาแกน 4 วิชา คือ 926-307 การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 929-105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 931-110 การบัญชีขั้นต้น 1 และ 931-111 การบัญชี
ขั้นต้น 2 และ 931-213 การภาษีอากร และรายวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกทุกวิชา นอกจากนี้เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนด
รายวิชาชีพเลือกที่เปิดสอนให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ โดยรายวิชาชีพเลือกที่เปิดให้กับนักศึกษามีดังนี้ 
931-113 การบัญชีเฉพาะกิจการ (เน้นเนื้อหา Accounting for Islamic Finance, Melon Farm 
Accounting และ Small and Medium Size Firm Accounting) 931-114 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
931-117 การบัญชีโรงแรม 931-416 การวางแผนภาษี 931-319 การจัดการฐานข้อมูล (เน้นการใช้
โปรแกรม Microsoft Access) และ 931-417 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี (เรียนโปรแกรม 
Microsoft Excel และโปรแกรมบัญชี QuickBooks) นอกจากนี้มีการเสริมทักษะภาคปฏิบัติแก่บัณฑิต
โดยก าหนดให้นักศึกษาเลือกฝีกงานหรือท าสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 และเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนอกเหนือจากที่ใช้ในห้องเรียนปกติ  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดและยังเป็นหลักสูตรทวิ
ภาษา เพิ่มทักษะ 3 ด้านเพื่อสร้างความโดดเด่น คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาใหม่ 2 วิชา คือ 
934-106 โปรแกรมตารางการค านวณส าหรับงานบัญชี และ 934-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานบัญชี ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยรายวิชา 936-335 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
น าเสนอทางการบัญชี และ 936-336 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการเงิน รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรเน้นทักษะทางวิชาชีพการวางแผนภาษีและการวิจัยโดยบรรจุรายวิชา 931-416 การวางแผนภาษี 
และ 931-419 การวิจัยทางการบัญชี เป็นรายวิชาชีพเลือก (บังคับเลือก) รวมหน่วยกิตทั้งสิ้นที่ต้องเรียน
ตามหลักสูตรบัญชี (ปรับปรุง 2562) 133 หน่วยกิต นักศึกษามีรายวิชาการฝึกงานและสหกิจเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความเห็นของผู้ประกอบการ
เนื่องจากช่วงเดือน ธค.-เมย. เป็นช่วงที่มีงานตรวจสอบและท าบัญชีมากจะส่งผลดีต่อนักศึกษาฝึกงาน
และสหกิจฯ เพราะจะท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ท างานมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งด้านทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาทุกชั ้นปีจะได้รับการอบรมหลักสูตร Intensive English 
นอกเหนือจากการสอนปกติโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ส าหรับนักศึกษาทุก
ชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาที่จบมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยสรุปในปี 2562 
หลักสูตรที่ท าการเรียนการสอนคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปี 2557 ส าหรับนักศึกษารหัส 58 รหัส 59 และ
รหัส 60 และหลักสูตรฯ ปรับปรุง 2562 ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เป็นต้นไป ล่าสุดส าหรับปี
การศึกษา 2563 ที่จะมาถึงนี้หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงอีกครั้งเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 
2563) หลักสูตรภาษาไทย  



7 
 

หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ โดยการน าเข้าร่วม
กิจการการน าเสนองานวิจัยระดับชาติ และมีนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกและร่วมกิจกรรม PTT Asian 
Seeding the Future Camp 2018 จ านวน 2 คน และผ่านการสอบคัดเลือกและเข้ารับฝึกงานที่บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 คน มีนักศึกษารุ่นแรกส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายเข้ารับ
ปริญญาวันที่ 7-9 กันยายน 2562 จ านวน 22 คนหรือร้อยละ 86.4 ของนักศึกษาที่ควรส าเร็จการศึกษา
รุ่นแรก 
 
3. วตัถปุระสงค ์จดุเนน้ จุดเดน่ของหลกัสตูร 
 
 - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี  

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะวิชาชีพบัญชี และทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ  

- ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการบัญชีอีกทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานบัญชีและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชาในหลักสูตร ท าให้บัณฑิตที่จบคาดว่าจะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 
4. โครงสร้างการจดัองคก์ร และการบริหารจัดการ 

 
ภาพที ่1.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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5. นโยบายการประกนัคณุภาพของสาขาวชิา 
 
 หลักสูตรมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีในปี 2557 และตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ 
 
6. ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสตูร  

6.1 โครงสร้างหลกัสูตรหลกัสตูรบญัช ี(หลักสตูรใหม่ 2557) 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     32 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาภาษา    15      หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11     หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6       หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ     87-90 หน่วยกติ 
  1) กลุ่มวิชาแกน      42 หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชาชีพ     45-48 หน่วยกิต 
- บังคับ              33 หน่วยกิต 

   - เลือก     12-15 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี     6        หน่วยกติ 
 ง.  สหกจิศกึษาหรอืฝกึงาน    3-6 หน่วยกติ 
       1)  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
     2)  ฝึกงาน     3 หน่วยกิต 

6.1 โครงสร้างหลกัสูตรหลกัสตูรบญัช ี(ปรบัปรงุ 2562) 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     32 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาบังคับ    28      หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาเลือก    4     หน่วยกิต 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ      89 หรอื 91 หน่วยกติ 
  1) กลุ่มวิชาแกน      42 หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชาชีพ      46 หรือ 49 หน่วยกิต 
- บังคับ              40 หน่วยกิต 

   - เลือก      6 หรือ  9 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี     6        หน่วยกติ 
 ง.  สหกจิศกึษาหรอืฝกึงาน     4 หรอื 7 หน่วยกติ 
  1)  สหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต 
     2)  ฝึกงาน     4 หน่วยกิต 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

1. อาจารย์ นายจิรยุทธ์             จันทนพันธ์ 
2. อาจารย์ นางสาวบุญฑริกา     ใจกระจ่าง 
3. อาจารย์ นางสาวระพีพันธ์      เผ่าชู 
4. อาจารย์ นางสุภาวดี             สุทธิรักษ์ 
5. อาจารย์ นายสมนึก              เลิศแก้ว 

 นักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา –  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา xx จาก 16 คน อัตราการ
ส าเร็จการศึกษาร้อยละ xx 
 ศิษย์เก่า – นักศึกษารุ่นแรก 22 คน อัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 84.6 
 งบประมาณ 
1) งบประมาณรายรบั (หนว่ยบาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
ปงีบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา 570,400 1,090,800 1,753,800 2,404,300 2,534,400 
ค่าลงทะเบียน (หน่วยกิต) 306,800 690,400 1,150,700 1,630,200 1,726,100 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล * 32,000 64,000 104,000 152,000 168,000 
รวมรายรับ 909,200 1,845,200 3,008,500 4,186,500 4,428,500 
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2) งบประมาณรายจ่าย (หนว่ยบาท) 

รายการ 
ปกีารศกึษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

รวมงบด าเนินการ     
3,951,900 

5,632,900      
8,955,600  

12,280,000   
12,326,100  

- งบบุคลากร     
1,115,900  

1,156,900      
1,199,600  

1,244,000     
1,290,100  

- งบด าเนินงาน     
1,196,000  

1,196,000      
1,196,000  

1,196,000     
1,196,000 

- งบเงินอุดหนุน      
- งบรายจ่ายอื่น     

1,640,000  
3,280,000      

6,560,000  
9,840,000     

9,840,000  
รวมงบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
- ค่าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 

         
50,000    

50,000    50,000    50,000    50,000    

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
-    

-                  
-    

-                 
-    

           รวมทั้งสิ้น 4,001,900 5,682,900 9,005,600 12,330,000 12,376,100 
จ านวนนักศึกษา (คน) 40 80 130 190 210 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      
- เฉพาะงบด าเนินการ      

100,048       71,036       69,274  
        
64,895  

       
58,934  

- รวมทุกประเภทรายจ่าย      
100,048       71,036       69,274  

        
64,895  

       
58,934  

 

 สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
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บทที ่2 

รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
ตารางที ่1.1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์
ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
(ตามเกณฑ์) 
 (ไม่ได้ตามเกณฑ์) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร / 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร / 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด / 
12 การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
/ 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร  
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
 
ตารางที ่1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบัน 
และเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชา 

หมายเหต ุ
ตรง สัมพันธ ์

1. อาจารย์  นายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์  
3 9206 00194 04 4 

บธ.ม. การเงิน/ 2545  /  

2. อาจารย์  นางสาวบุญฑริกา ใจ
กระจ่าง* 
3 8009 00423 68 1 

PhD (Accounting and 
Finance)/2556 

/   

3. อาจารย์  นางสาวระพีพันธ์   เผ่าชู 
3 8009 00259 08 3 

PhD (International Business 
Management)/2559 

 /  

4. อาจารย์ นางสุภาวดี สุทธิรักษ์* 
3 8417 00608 15 8 

PhD. (การจัดการ)/2556 /   

5. อาจารย์  นายสมนึก เลศิแก้ว* 
3 8412 00038 79 4 

บช.ม. (การบัญชี)/2556 /   

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากบัมาตรฐาน 
เกณฑข์อ้ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   ครบ   ไม่ครบ 
เกณฑข์อ้ 2 คณุสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

 เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า ป.โทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง ผศ.
ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ
.................................................................................... 
เกณฑข์อ้ 11  การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2557 
ปี 2561 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
  ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 

เกณฑข์อ้ 12 การด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานเพือ่การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
ตารางที ่1.3 ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไมเ่ปน็ไป
ตามเกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

สอดคลอ้งตามวัตถุประสงคข์อง
การประชุมในแตล่ะครั้ง 

 รายงานการประชุม 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดครบและสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานฯ 

 มคอ. 2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชา
ของหลักสูตรฯ ตามก าหนด 

  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

มีการจัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชา
ของหลักสูตรฯ ตามก าหนด 
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ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) ผลการด าเนนิงาน 

 เปน็ไป
ตามเกณฑ ์
 ไมเ่ปน็ไป
ตามเกณฑ ์

เอกสารประกอบ 

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

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

   

ด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะ ด าเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ ด าเนินงานไม่ผ่ านข้อ..................... 

 
 



14 
 

บทที ่3 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN QA 

 
ระดบัการประเมนิ 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 
เกณฑก์ารประเมนิ 7 ระดบั 
คะแนน ความหมาย คณุภาพและระดบัความตอ้งการในการพัฒนา 
1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ (ไม่มเีอกสาร ไม่มี

แผนหรือไม่มีหลักฐาน) 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชดัเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
พัฒนา 

3 มเีอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรบัปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
เพียงเล็กนอ้ยสามารถท าให้มคีณุภาพเพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนนิการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชดัเจนทีแ่สดงถึงการ
ด าเนินการทีม่ีประสทิธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนนิการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี ตัวอย่างของแนวปฏิบตัิที่ด ี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัตใินระดับโลกหรือแนว

ปฏิบัติชั้นน า 
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชัน้น า 
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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 program 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 program expected learning outcomes. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  
ตารางที ่3.1 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN1 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university [1,2] 

   /    

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

   /    

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

   /    

Overall opinion    /    
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ตารางที ่3.2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN1 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and mission of the university 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกในปีการศึกษา 2557 เป็นหลักสูตรทวิภาษา และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาระยะ
หนึ่งจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education: OBE ซึ่งเป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 ได้ใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรทวิภาษาในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ขณะเดียวกัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ติดตามและท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้พบว่าสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรลดลงนั้นเนื่องจากผู้เรียนยังให้
ความนิยมในการศึกษาหลักสูตรบัญชีที่เป็นภาษาไทยมากกว่า อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังเห็น
ว่าการเรียนในหลักสูตรภาษาไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการ
เรียนในหลักสูตรและการสอบของมหาวิทยาลัยก็เพียงพอต่อการท างานในธุรกิจด้านบัญชี ดังนั้นใน
ปีการศึกษา 2563 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรภาษาไทย และใช้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563  

การปรับปรุงหลักสูตรนั้นทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบญัชี
บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อศึกษา
ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) กรอบแนวทางการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 (มคอ.1 สาขาบัญชี) 
นอกจากนั้นยังได้ท าการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Needs) 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

-หน้าเว็บไซตแ์สดงวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ   

-มคอ.2 หน้า 33-37 
ตารางผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
-ตาราง AUN 1.1.1 ผล
การส ารวจความต้องการ
ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
-ตารางที่ 1.1.2 การแสดง
ความเชือ่มโยงระหว่าง 
ELOs ของหลักสตูรที่
สอดคลอ้งกับปรัชญา
การศึกษา วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และคณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
ของหลักสูตรบัญชี ซึ ่งประกอบด้วย (1) นักศึกษา (2) ผู้ใช้บัณฑิต (3) สถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาในการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา (4) อาจารย์ (อาจารย์ประจ าอาจารย์พิเศษ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร) และ (5) ศิษย์เก่า  

ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้อง คณะกรรมการได้ร่วมกันก าหนดผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและปรับปรุงสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาชาติ นโยบายและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
มีกระบวนการดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนในการจัดท า ELOs ของหลักสูตร โดย
การมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์
ทางสังคมและ เศรษฐกิจในปัจจุบัน สภาพปัญหาการจ้างงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) กรอบแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ รวมถึง มคอ.1 สาขาบัญชี ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย (1) นักศึกษา (2) ผู้ใช้บัณฑิต (3) สถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาในการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา (4) อาจารย์ (อาจารย์ประจ าอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร) และ (5) ศิษย์เก่า ตามตาราง AUN 1.1.1 
ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. แต่งตั ้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและและเอกชน  

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อจัดท าร่าง ELOs ของหลักสูตร ทั้งใน
ส่วนของ ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Subject Specific ELOs) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
ELOs) โดยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทักษะ 5 ด้าน  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

4. เสนอร่าง ELOs ของหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  

5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน า ELOs ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 
จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงได้ ELOs ของหลักสูตรที่

สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ตามตาราง AUN 1.1.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี ELOs ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีความเป็นพลเมืองโลก มีจิต
สาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์และวางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
และรายงานทางการเงิน เพ่ือท านาย (Predict) หรือการเตือน (Warning) ประกอบการตัดสินให้แก่
ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
         หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้กระบวนการในการด าเนินงานเพื่อให้ ELOs ที่ได้ก าหนดมีความ
ครอบคลุม Subject Specific Outcomes และ Subject Generic Outcomes โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนได้ท าการวิเคราะห์ ELOs ของหลักสูตรให้
ครอบคลุมทั้งทักษะเฉพาะทาง (Subject Specific Outcomes) และ ทักษะทั่วไป (Subject 
Generic Outcomes) อีกทั้งน าไปสู่การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ปรากฏในตารางที่ AUN 1.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
         จากการวิเคราะห์ความครอบคลุมของ ELOs กับ ทักษะเฉพาะทาง (Subject Specific 
Outcomes) และทักษะทั่วไป (Subject Generic Outcomes)  ได้แบ่งเป็น (1) ทักษะเฉพาะทาง 
(Subject Specific Outcomes) จ านวน 2 ข้อ และ (2) ทักษะทั่วไป (Subject Generic 
Outcomes) จ านวน 3 ข้อ  โดย ELOs ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ซึ่งได้แสดงการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อสาระรายวิชาตาม
ตาราง AUN 1.2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร  โดย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาบังคับ แบ่งเป็น 7 สาระ ได้แก่ สาระที่  
1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์สาระที่  2  ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สนัต ิสาระที่  
3  การเป็นผู้ประกอบการ สาระที่  4  การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล สาระที่  5  การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข สาระที่  6  ภาษาและการสื่อสาร สาระที่  7  สุนทรียศาสตร์
และกีฬา และ (2) กลุ่มวิชาเลือก ส่วนหมวดวิชาเฉพาะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาแกน (2) 
กลุ่มวิชาชีพ และ (3) กลุ่มสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน  
          ทั้งนี้ ELOs ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับทักษะเฉพาะทาง (Subject Specific 
Outcomes) และทักษะทั่วไป (Subject Generic Outcomes) และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรในด้านความรู้ (Knowledge: K) ด้านทักษะ (Skills: S) และ ด้านทัศนคติ 

มคอ.2 
ตารางที่ AUN 1.2.1 
ความเชือ่มโยงระหว่างผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ตาราง AUN 1.2.2  ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรจ าแนกตาม
โครงสร้างหลักสตูร 
ตาราง AUN 1.2.3 ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรจ าแนกตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษา 
ตาราง 1.2.4 การวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จ าแนกตามทักษะการ
เรียนรู้ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
(Attitude: A) ตามตาราง AUN 1.2.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจ าแนกตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
           นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(2)ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเขต การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความ
สอดคล้องกับทักษะเฉพาะทาง (Subject Specific Outcomes) และทักษะทั่วไป (Subject 
Generic Outcomes) ตามตาราง 1.2.4 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจ าแนกตามทักษะ
การเรียนรู ้
           ซึ่งจากการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของ OBEs ท าให้บัณฑิตของ
หลักสูตรบัญชีในรุ่นแรกมีงานท า 100%  
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
           การก าหนด ELOs ของหลักสูตรนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) นักศึกษา (2) ผู้ใช้บัณฑิต (3) สถานประกอบการที่รับนักศึกษา
ในการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา (4) อาจารย์ (อาจารย์ประจ าอาจารย์พิเศษ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร) และ (5) ศิษย์เก่า โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น 
การสัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า การสัมภาษณ์อาจารย์ การสัมภาษณ์ตัวแทนสถาน
ประกอบการในขณะที่อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติสหกิจ แบบสอบถามในการเก้บข้อ
มูลจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ตามรายละเอียดในตารางที่ AUN 1.3.1 ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าแนกตาม ELOs ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลจากช่องทางต่างๆ แล้ว จะ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มขอข้อมูลและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับหลักสูตรว่า
สามารถที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ จากนั้นจึงได้ก าหนด ELOs ของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาราง AUN 1.3.1  
ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียจ าแนกตาม ELOs 
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ตาราง AUN 1.1.1 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลส ารวจความตอ้งการ 

1. ศิษย์ปัจจุบัน -สอนเป็นภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ 
-มีการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้น 
-มีสถานที่ฝึกงานและปฏิบัติสหกิจให้เลือกที่หลากหลาย 
-มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
-มีวิดีโอส าหรับบันทึกการสอนเพ่ือดูย้อนหลัง 
-ให้มีการเรียนและการท างานควบคู่กันไป 
-มีการท างานเป็นทีม 
-มีการอบรมเรื่องบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 

2. ผู้ใช้บัณฑิต  -บัณฑิตควรมีความรู้ด้านภาษีอากรทุกประเภท 
-สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทั้งทางออนไลน์และทั้งเอกสาร 
-ท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้มากกว่า 1 โปรแกรม 
-ใช้โปรแกรม MS-Excel ในการท าบัญชีได้ 
-อ่านรายงานทางการเงินได้ 
-ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้ 
-มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
-สื่อสารกับลูกค้าได้ 
-มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
-มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
-ตรงต่อเวลา 

3. สถานประกอบการที่รับนักศึกษาในการ
ฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา  

- ท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
-ใช้โปรแกรม MS-Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว 
- มีความรู้ทางด้านภาษีอากรและสามารถวางแผนภาษีได้ 
-วิเคราะห์แรายงานทางการเงิน 
-สื่อสารและน าเสนองานได้ 
-ท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษได้ 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต 
-ติดต่อกับลูกค้าและหน่วยงานราชการได้ 

4. อาจารย์  -จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
-เน้นการเรียนควบคู่กับการท างาน 
-ปรับปรุงสาระรายวิชาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 
-เชิญวิทยากรที่มคีวามรู้ความเชีย่วชาญพิเศษในด้านต่างๆ มาบรรยาย
ให้นักศึกษา 
-จัดการเรียนการสอนเป็นแบบชดุวิชาเพื่อการเรียนรู้ที่ตอ่เนือ่ง 
-ให้มีการฝึกปฏิบัติงานด้านบัญชใีห้มากขึ้น 
-ให้มีการใช้โปรแกรมทางการบัญชีไดอ้ย่างหลากหลาย 
-สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลส ารวจความตอ้งการ 
-มีน ้าใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
-ตรงต่อเวลา 
-เคารพและให้เกียรติผู้อื่น 
-มีมารยาททางสังคมที่ดี 
-มีบุคลิกภาพที่ดี 

5. ศิษย์เก่า  -มีความรู้พ้ืนฐานทางการบัญชีที่ดี 
-ต้องท างบการเงินและปิดบัญชีได้ 
-รู้และอัพเดทมาตรฐานการบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
-ฝึกฝนการใช้โปรแกรมทางการบัญชีให้หลากหลาย 
-ฝึกปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชี 
-พยายามเรียนรู้สิ่งใหมท่ั้งด้านกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี 
กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ 
-เข้าใจเก่ียวกับภาษีทุกรูปแบบ 
-มีน ้าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
-ซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน 
-มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม 
-แสดงความคิดเห็นให้เหมาะสม 
-ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

 
ตาราง AUN1.1.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 

 
 

ELOs 

Subject-
specific 
ELOs 

Generic 
ELOs 

มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

ปรัชญา
การศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มี
ความเป็นพลเมืองโลก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       

2.บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชี
และศาสตร์อื ่นที ่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที ่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

       

3.ปฏ ิบ ัต ิงานทางว ิชาช ีพบัญชี ว ิเคราะห ์และ
วางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและ
รายงานทางการเงิน เพื ่อท านาย (Predict) หรือ
การเตือน (Warning) ประกอบการตัดสินให้แก่
ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

       

4.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
รับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค ์

       

5.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยและ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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ตาราง AUN 1.2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 

ELOs 

Subject-
specific 
ELOs 

Generic 
ELOs 

TQF 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้  ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความ รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลข การ-
สื่อสาร และการ ใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
มีความเป็นพลเมืองโลก มีจ ิตสาธารณะ มี
คุณธรรมจริยธรรม และยึดมั ่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

       

2.บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชี
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

       

3.ปฏิบัติงานทางวิชาช ีพบัญชี วิเคราะห์และ
วางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและ
รายงานทางการเงิน เพื่อท านาย (Predict) หรือ
การเตือน (Warning) ประกอบการตัดสินให้แก่
ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

       

4.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
รับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค ์

       

5.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยและ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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ตาราง AUN 1.2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

ELOs 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชา

เลือก 
กลุ่มวิชา
แกน 

กลุ่ม
วิชาชีพ 

กลุ่มสหกิจ
ศึกษาหรือ
ฝึกงาน 

สาระ
1 

สาระ2 สาระ3 สาระ4 สาระ5 สาระ6 สาระ7 

1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม มีความเป็น
พลเมืองโลก มีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรมจริยธรรม และยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

           

2.บูรณาการและประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านการบัญชีและศาสตร์
อื่นที่เก่ียวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

           

3.ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบญัชี 
วิเคราะห์และวางแผนภาษี 
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและ
รายงานทางการเงิน เพ่ือท านาย 
(Predict) หรือการเตือน 
(Warning) ประกอบการตัดสิน
ให้แก่ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการ 

           

4.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความรับผิดชอบและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

           

5.สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัยและสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

           

หมายเหต ุ
สาระที่  1  ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
สาระที่  2  ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
สาระที่  3  การเป็นผู้ประกอบการ  
สาระที่  4  การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล  
สาระที่  5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
สาระที่  6  ภาษาและการสื่อสาร  
สาระที่  7  สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
ตาราง AUN 1.2.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจ าแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้และเชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษา 
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ELOs 

Subject-
specific 
ELOs 

Generic 
ELOs 

1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีความเป็นพลเมืองโลก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 A 

2.บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

K  

3.ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์และวางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและรายงานทางการเงิน 
เพ่ือท านาย (Predict) หรือการเตือน (Warning) ประกอบการตัดสินให้แก่ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

K  

4.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์  A 
5.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  S 
หมายเหตุ : K = Knowledge, A = Attitudes and S = Skills 
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ตาราง AUN 1.2.4 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจ าแนกตามทักษะการเรียนรู ้

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

คว
าม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
ทัว่

ไป
 

คว
าม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
เฉ
พา

ะด
า้น

 

คณุธรรม จรยิธรรม   

ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเคารพใน
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์

/  

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวนิัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตยส์ุจริต ให้เกียรติ และยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้อื่น 

/  

เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคม 

/  

มีทัศนคตทิี่ดตี่อวิชาชีพบัญชีและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 / 

ดา้นความรู ้   

มีความรู้ในสาขาวิชาบญัช ี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอิย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็น
สากล และทันสมยัตอ่สถานการณ์โลก 

 / 

มีความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านการบัญชีและสามารถน าไปประยุกต์ได้
ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการบัญชี 

 / 

มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ 

 / 

มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมอื อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพ 

 / 

ทกัษะทางปญัญา   

มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย และใช้ขอ้สรุปที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรืองานอื่นๆ  

/  

มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณ์ และประยุกตค์วามรู้ ความเข้าใจในแนวคดิ 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางด้านบัญช ีไดอ้ย่างเหมาะสม 

 / 

มีความสามารถประมวล และศกึษาข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และขอ้โต้แย้ง  
รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชงิลึก 

/  
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ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

คว
าม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
ทัว่

ไป
 

คว
าม

รูแ้
ละ
ทกั

ษะ
เฉ
พา

ะด
า้น

 

มีความสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ ไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 / 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ   

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการกระท าของตน /  

สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ /  

มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป /  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขยีน 

/  

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตอ่สือ่สารที่เหมาะสม และการน าเสนอขอ้มูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสืบค้นและศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง 

/  

เข้าใจปัญหา วิเคราะห ์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิตทิี่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ตาราง AUN 1.3.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าแนกตาม ELOs 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ผลส ารวจความตอ้งการ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
1. ศิษย์ปัจจุบัน -สอนเป็นภาษาไทยควบคู่ไปกับ

ภาษาอังกฤษ 
     

-มีการฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
เพิ่มขึ้น 

     

-มีสถานที่ฝึกงานและปฏิบัตสิหกิจให้
เลือกที่หลากหลาย 

     

-มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ      
-มีวิดีโอส าหรับบันทึกการสอนเพ่ือดู
ย้อนหลัง 

     

-ให้มีการเรียนและการท างานควบคู่กัน
ไป 

     

-มีการท างานเป็นทมี      
-มีการอบรมเรือ่งบคุลิกภาพและภาวะ
ผู้น า 

     

2. ผู้ใช้บัณฑิต  -บัณฑิตควรมีความรูด้้านภาษีอากรทุก
ประเภท 

     

-สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้
ทั้งทางออนไลน์และทั้งเอกสาร 

     

-ท าบัญชดี้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้
มากกว่า 1 โปรแกรม 

     

-ใช้โปรแกรม MS-Excel ในการท าบัญชี
ได ้

     

-อ่านรายงานทางการเงินได ้      
-ท างานร่วมกับผู้อืน่ในองค์กรได ้      
-มีความกระตือรือรน้ในการท างาน      
-สือ่สารกับลูกค้าได ้      
-มีความมุ่งมัน่ในการท างาน      
-มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

     

-ตรงต่อเวลา 
 
 

     

3. สถาน
ประกอบการที่รับ
นักศึกษาในการ
ฝึกงานและปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

- ท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
 

     

-ใช้โปรแกรม MS-Excel ไดอ้ย่าง
คลอ่งแคล่ว 

     

- มีความรู้ทางด้านภาษอีากรและ
สามารถวางแผนภาษีได ้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ผลส ารวจความตอ้งการ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
-วิเคราะห์แรายงานทางการเงนิ 
-สือ่สารและน าเสนองานได ้

     

-ท างบการเงินเปน็ภาษาอังกฤษได ้      
-มีความซื่อสัตย์สุจริต      
-ติดต่อกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ
ได ้

     

4. อาจารย์ -จัดการเรียนการสอนแบบ WIL      
-เน้นการเรียนควบคู่กับการท างาน      
-ปรับปรุงสาระรายวิชาให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

     

-เชิญวิทยากรที่มคีวามรู้ความเชีย่วชาญ
พิเศษในด้านต่างๆ มาบรรยายให้
นักศึกษา 

     

-จัดการเรียนการสอนเป็นแบบชดุวิชา
เพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนือ่ง 

     

-ให้มีการฝึกปฏิบัติงานด้านบัญชใีห้มาก
ขึ้น 

     

-ให้มีการใช้โปรแกรมทางการบัญชีได้
อย่างหลากหลาย 

     

-สามารถสือ่สารเปน็ภาษาอังกฤษได้      
-มีความซื่อสัตย์สุจริต      
-มีน ้าใจช่วยเหลอืผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      
-ตรงต่อเวลา      
-เคารพและให้เกียรติผูอ้ื่น      
-มีมารยาททางสังคมทีด่ ี      
-มีบคุลิกภาพทีด่ ี      

5. ศิษย์เก่า -มีความรู้พ้ืนฐานทางการบัญชีทีด่ ี      
-ต้องท างบการเงินและปดิบัญชีได ้      
-รู้และอัพเดทมาตรฐานการบัญชอีย่าง
ต่อเนือ่ง 

     

-ฝึกฝนการใช้โปรแกรมทางการบัญชีให้
หลากหลาย 

     

-ฝึกปฏิบัติงานในส านักงานบัญชหีรือ
ส านักงานสอบบัญช ี

     

-พยายามเรียนรู้สิ่งใหมท่ั้งด้านกฎหมาย 
มาตรฐานการบัญชี กฎระเบียบตา่งๆ 
ของภาครัฐ 

     

-เข้าใจเก่ียวกับภาษีทุกรูปแบบ      
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ผลส ารวจความตอ้งการ ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
-มีน ้าใจช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน      
-ซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน      
-มีการแสดงออกทางอารมณ์ทีเ่หมาะสม 
-แสดงความคดิเห็นให้เหมาะสม 

     

-ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ  

     

 
หมายเหต ุ
ELO1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม มีความเป็นพลเมืองโลก มีจิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรม  
          และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ELO2 บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ELO3 ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบญัชี วิเคราะห์และวางแผนภาษี วิเคราะห์ข้อมูลทางการบญัชีและรายงานทางการเงิน  
          เพ่ือท านาย (Predict) หรือการเตือน (Warning) ประกอบการตัดสนิให้แก่ผู้บริหาร และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
ELO4 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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AUN 2: Program Specification 
Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the program and 
course specifications for each program it offers, and give detailed information about 
the program to help stakeholders make an informed choice about the program. 

2. Program specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the program and its study elements. 
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ผลการประเมนิตนเอง  
ตารางที ่3.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN2 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the program specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

   /    

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

   /    

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

   /    

Overall opinion    /    
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ตารางที ่3.4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN2  

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการ
พฒันา 

ขอ้มลูทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิ 

2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2557 เป็นหลักสูตรทวิภาษา ซึ่งในขณะนั้นทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการของสภาพแวดล้อม
การแข่งขันในภาคธุรกิจ ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตรจึงได้จัดท าหลักสูตรบัญชีแบบทวิภาษา โดยมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิต
สามารถท างานในองค์กรที่มีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้เปิดรับนักศึกษามาเป็น
จ านวน 3 รุ่น (ปีการศึกษา 2558 – 2560) และหยุดรับไป 1 รุ่น (ปีการศึกษา 2561) เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี 
ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการหลักสูตรเพ่ือให้มีความทันสมัย หลักสูตรบัญชีได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทาง Outcome-Based Education: OBE ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาบัญชี (มคอ.1) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ติดตามและท าการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน และให้เป็นไปตามรายละเอียดทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 จึงได้
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ยังคงเป็นหลักสูตรแบบทวิภาษา ในขณะที่จ านวน
นักศึกษาที่ให้ความสนใจในการเข้าศกึษาต่อของหลกัสูตรมีจ านวนน้อยลง ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึง
ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต่างๆ พบว่า
สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาไม่นิยมเรียนในหลักสูตรทวิภาษาและท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น 
เนื่องจากนักศึกษายังมีความวิตกกังวลในการเรียนด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชาบัญชี  อีกทั้งผู้เรียนยังให้ความ
นิยมในการศึกษาหลักสูตรบัญชีที่เป็นภาษาไทยมากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังเห็นว่าการ
เรียนในหลักสูตรภาษาไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนในหลักสูตรและ
การสอบของมหาวิทยาลัยก็เพียงพอต่อการท างานในธุรกิจด้านบญัชี ทางหลักสูตรจึงได้น าประเด็นดังกล่าวหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชี จึงท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นอีก
ครั้งให้เป็นหลักสูตรภาษาไทย ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ก็ไม่ได้ละเลยเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการใช้

มคอ.2 
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 7 รายวิชา 
16 หน่วยกิต ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย ท าให้มีนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 38 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี
นักศึกษาจ านวน 12 คน  
        ข้อมูลที่ปรากฏใน มคอ.2 มีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งในเรื่องของข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมิน/ปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาที่ก าหนดและตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.1 โดยในการปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้งจะมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชี
มาเป็นกรรมการในการพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ยังได้รับ
การรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีบัณฑิตรุ่นแรกที่ส าเร็จ
การศึกษาและมีงานท า 100% 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนเปิด
ภาคเรียน จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนจาก มคอ.
5 มคอ.6 ของปีการศึกษาที่ผ่านมาในรายวิชาเดียวกัน เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงสาระรายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล จากข้อเสนอแนะใน มคอ.5 มคอ.6 จากนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดท า มคอ.3 มคอ.4 (course specification) ซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องด าเนินการ
จัดท า ปรับปรุง และพัฒนา มคอ.3 มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 (program specification) และ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น สาระของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ได้รับการ
ปรับปรุง หรือ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที ่ก าลังอยู่ในความนิยมของภาคธุรกิจ  ทั้งนี้รายละเอียดที่
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดท าใน มคอ.3 มคอ.4 ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

มคอ.3 
มคอ.4 
มคอ.5 
มคอ.6 
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และ หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องออกแบบ 
มคอ.3 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มุ่งหวังต้องสอดคล้อง
กับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสตูร ซึ่ง มคอ.3 มคอ.4 จะได้รับการตรวจสอบจากประธาน
หลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาทั้งด้านความเหมาะสม ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความสอดคล้อง  ความ
ทันสมัย และอนุมัติก่อนเริ ่มเปิดภาคการศึกษาผ่านระบบ http://tqf-surat.psu.ac.th นอกจากนี ้ยังจัดให้มีการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้ก าหนดไว้ตาม มคอ.3 มคอ.4 จากผลการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เรียนนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนยังสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา มคอ.3 มคอ.4 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
            ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการได้ผลักดันให้อาจารย์มีการพัฒนา
ตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในทุกรายวิชา รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อเป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริงหรือ
แสวงหาวิธีการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังจัด
โครงการ Show and Share เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/กระบวนการในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  
 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 
         หลักสูตรได้ท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (program specifications) และรายละเอียดของวิชา 
(course specifications) เพื่อให้ข้อมูลในการด าเนนิงานของหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรเป็นที่
รับรู้ เข้าใจ และยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรและรายละเอียดของวิชาได้ถูกเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ได้แก่ (1) นักศึกษา (2) ผู้ใช้บัณฑิต (3) สถานประกอบการที่รับนักศึกษาในการ
ฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา (4) อาจารย์ (อาจารย์ประจ าอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) (5) ศิษย์เก่า และกลุ่มอื ่นๆ เช่น นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 

ตาราง AUN 2.3.1 การ
วิเคราะห์ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์จ าแนกตาม
กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

  

http://tqf-surat.psu.ac.th/
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หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจบัณฑิตของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์ใน
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (2) เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
(3) การแนะแนวให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (4) การนิเทศนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติสหกิจโดยอาจารย์นิเทศ
ให้ข้อมูลและแจกเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการ (5) การประชุมผู้ปกครองโดยรอง
อธิการบดี (6) การขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (7) การขอรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ (8) 
การแจกคู่มือนักศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน (9) การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น มอ. วิชาการ การน าเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษา และได้เชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกมาให้ค าแนะน า เป็นต้น  ตามตาราง 
AUN 2.3.1 การวิเคราะห์ช่องทางประชาสัมพันธ์จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
        ทั้งนี้จากการประเมินแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพบว่าควรมีการจัดท าข้อมูลหลักสูตรและ
รายละเอียดของวิชาในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ได้ง่ายและกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว ได้แก่ การเผยแพร่ให้นักศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปกครองควรเป็นการส่งข้อมูลผ่าน
ไลน์หรือเฟสบุ๊ก หรือส าหรับผู้ปกครอง ครูแนะแนว หรือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจจะมีการจัดท าในรูปแบบของ
วิดีโอที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเผยแพร่ผ่านทางช่องยูทูป 
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ตาราง AUN 2.3.1 การวิเคราะห์ช่องทางประชาสัมพันธ์จ าแนกตามกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
 

ช่องทางประชาสัมพนัธ ์

กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
นักศึกษา  ผู้ปกครอง อาจารย ์ ศิษย์เก่า นักเรียนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
ครูแนะแนว หน่วยงาน

ราชการ 
ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ

(การฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา) 

ผู้ประกอบการที่
สนใจบัณฑิตของ
หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 

เว็บไซตข์องมหาวิทยาลัย           

เว็บไซตข์องคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 

          

การแนะแนวให้แก่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

          

การนิเทศนักศึกษา           

การประชุมผู้ปกครอง           

การขอรับรองมาตรฐาน           

การแจกคู่มือนักศึกษา           

การจัดกิจกรรมต่างๆ           

การประชุมปรับปรุงหลักสูตร           
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องค์ประกอบที่ 2 ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร ( Program Specification) 
 

ข้อก าหนดหลักสูตรถูกจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งในคู่มือนักศึกษาที่แจกให้นักศึกษาทุกคน โดยมีข้อก าหนดหลักสูตรโดยสรุป ดังนี้ 
 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
 
รหสัและชือ่หลกัสตูร    ภาษาไทย:    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of  Accountancy Program 
ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา   ภาษาไทย         

ชื่อเต็ม (ไทย):    บัญชีบัณฑิต   
                       ชื่อย่อ (ไทย):     บช.บ.  

ภาษาอังกฤษ     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of  Accountancy 

                       ชื่อย่อ (อังกฤษ):      B.Acc. 
 

จ านวนหนว่ยกติเรยีนตลอดหลกัสตูร หลักสูตรปี 2557           131  หน่วยกิต 
     หลักสูตรปรับปรุง 2562   133 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลกัสูตร   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี 
ภาษาทีใ่ช ้    ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
 



39 
 

อาชพีทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา  
   บัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้าน
บริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
 
วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะวิชาชีพบัญชี และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ 
- ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการบัญชีอีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานบัญชีและให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
- ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 
ขอ้ก าหนดของรายวชิา ปรากฏใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของ สกอ. และต้องแจกให้แก่ผู้เรียนในวันแรกของการเรียนทุกรายวิชา 
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องคป์ระกอบที ่3 โครงสรา้งและเนือ้หาของหลกัสตูร (Program Structure and Content) 
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีจ านวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา 

ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และยังสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้ดังตาราง ดังนี้  

 
ตารางที ่1 โครงการหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 
หมวดวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

เกณฑม์าตรฐาน
ของ สกอ. 

บญัชบีณัฑติ 
(หลกัสูตร 2557) 

บญัชบีณัฑติ 
(หลกัสูตร 2562) 

1. หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์      11 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์       6 หน่วยกิต 
รวม                    32 หนว่ยกติ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก    4 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชา
เฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า 84 
หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     42 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ   45-48 หน่วยกิต   
- วิชาบังคับ           33 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก        12-15 หน่วยกิต 
รวม               87-90 หนว่ยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ 46-49 หน่วยกิต 
-วิชาบังคับ          40 หน่วยกิต 
-วิชาเลอืก         6-9  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชา
เลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4. สหกิจศึกษา
หรือฝึกงาน 

 3 – 6 หน่วยกิต 
-  สหกิจศึกษา                               
6 หน่วยกิต 
-  ฝึกงาน                                       
3 หน่วยกิต 
 

4-7 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ย
กติรวม 
ทัง้หลักสตูร 

120 หน่วยกติ 131 หนว่ยกติ 
 

133 หนว่ยกติ 

  
 จากตารางข้างต้น หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรปี 2557 
จ านวน 131 หน่วยกิต มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานขอ สกอ. จ านวน 11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
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 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 87-90 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.41-
68.70 ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 2562 จ านวน 133 หน่วยกิต มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานขอ สกอ. 
จ านวน 13 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 88-91 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 66.2-68.4 
ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ส าหรับเนื้อหาของหลักสูตร รายละเอียดวิชา ผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง และการบริหารจัดการ
หลักสูตรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร โดยมีแผนที่
กระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชาต่าง ๆ ประกอบ จากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน
รู่สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรท าให้นักศึกษาบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้านอย่างไร โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป 
รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง  
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะและสาขาวิ ชาการอื่นของ
สถาบัน โดยจัดสอนรายวิชาด้านบัญชีและที่เกี่ยวข้องที่เปิดสอนในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นภาษาไทย
ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้ภาควิชาและหลักสูตรอื่นสามารถดูได้ ใน มคอ.2 หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ข้อ 13.2 โดยวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ วิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาชีพเลือกทางบัญชีเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ทั้งในส่วนของเนื้อหารายวิชา 
และล าดับการเรียนก่อนหลัง โดยหมวดวิชาชีพบังคับมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมีความรู้ และมีทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ซึ่งเนื้อหาแต่ละรายวิชารวมทั้งล าดับการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่แบบสภาวิชาชีพ
บัญชี ฯ 

หลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.
2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท า
หน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร และมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างคุณภาพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่งตั ้งกรรมการทบทวนและประเมินผลการด าเนินการโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรตามความเหมาะสม หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุง
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วิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล กระท าทุกภาคการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบัน 
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AUN 3: Program 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 program's expected learning 
outcomes is clear. 

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

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

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

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

 
 ตารางที ่3.5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN3 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

   /    

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

   /    

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

   /    

Overall opinion    /    
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ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ตารางที ่3.6 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN3 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการ
พฒันา 

ขอ้มลูที่
ตอ้งการ
เพิม่เตมิ 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
             หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไดอ้อกแบบรายวิชาและสาระวชิาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เสนอหลักสูตรผ่านกระบวนการตามขัน้ตอนที่จ าเป็นครบถ้วน   
ข้อมูลสรุปของหลักสูตรปี 2557 
             หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 131 หน่วยกิต มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ขอ สกอ. จ านวน 11 หน่วยกิต  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสตูรบัญชีบัณฑิต จ านวน 32 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของหน่วย
กิตรวมทั้งหมด ซึง่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรบญัชีบัณฑิต จ านวน 87-90 หน่วยกิต คดิเป็นร้อยละ 66.41-68.70 ของ
หน่วยกิตรวมทั้งหมด ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 หมวดวิชาเลอืกเสรขีองหลักสตูรบัญชีบัณฑิต จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่
ก าหนดไว้ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ข้อมลูการปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 

1) หลักสูตรมีการปรับแผนการเรียนในรายวิชา 931-413 การฝึกงานทางการบัญชี และรายวิชา 931-412 สห
กิจศึกษา 2 จากเดิม ปี 4 ภาคการศึกษาที ่1 เป็น ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เหตุผล ปรับตามค าแนะน าของ
ผู้ประกอบการให้สอดคลอ้งกับชว่งเวลาการจัดท างบการเงินและตรวจสอบบัญชี (เริ่มฝึกงานหรือสหกิตฯ 
มค. ถึง พค.) 

2) หลักสูตรปี 2562 ปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงใหญ่ตามหลัก Outcome based education (OBE) และ
การจัดรายวิชาตาม Bloom’s Taxonomy และได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วผ่านการอนมุัติของสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2562 และเริ่มใช้เล่มหลักสูตรใหม่ส าหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใ์ห้มคีวามโดดเดน่

มคอ.1 และ มคอ.2   
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แตกต่างกับบัณฑิตบัญชขีองสถาบันการศึกษาอื่น และมมีตกิ าหนดให้บัณฑิตมีความแข็งแกร่งด้านการ
วางแผนภาษี การใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีการวางแผนการเปิดรายวิชาชีพ
เลือกแก่นักศึกษา ดังนี ้
- รายวิชา 931-416 การวางแผนภาษ ีและ 
- รายวิชา 931-415 สัมมนาทางการบัญชี เพิ่มหวัข้อการใช้โปรแกรม   Excel ในงานบญัชี  

4) นอกจากนี้มีการปรับแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรายวิชามุ่งเน้นเพิ่มทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จากเดิมที่มุ่งเนน้ การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการสร้างแรงบันดานใจในการบัญชีเพียง
อย่างเดียว 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการบริหารจัดการหลักสตูรแสดงไว้ใน มคอ. 2 หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษาและโครงสร้างของหลกัสูตร โดยมีแผนที่กระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชาต่าง ๆ ประกอบ จากแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู่สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าาแตล่ะรายวิชาในหลักสูตร
ท าให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้านอย่างไร โดยผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังครอบคลมุทั้งความรู้
และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง  
         โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตปี 2557 มีจ านวนหน่วยกิต 131 หน่วยกิต และหลักสตูรปรับปรุง 2562 มี
จ านวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี และสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรขีอง
กระทรวงศึกษาธิการ และยังสอดคล้องกับขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสรุปได้
ดัง ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสตูรบัญชีบัณฑิต 
         การปรับปรุงจากการประเมินหลักสตูรรอบ 2562  

1) แผนการสอนที่แสดงใน มคอ.3 มีความละเอียดแสดงหัวข้อทีส่อน ระยะเวลาที่สอน และการฝกึปฏิบัตินอก
ห้องเรียนมากขึ้น มีการเพ่ิมหัวขอ้ ELO และ CLOs 

2) การสอนในแต่ละรายวิชามีการน าจุดแข็งจดุออ่นทีไ่ด้รับสะทอ้นจากนักศึกษาในแตล่ะสิ้นภาคการศึกษามา 
สรุป ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และน ามาปรบัปรุงการสอนในทุกภาคการศึกษา เช่น 
รายวิชา 931-215 Cost Accounting I นักศึกษาแจ้งว่าต้องการให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในอุตสาหกรรมผลิต เพ่ือจะไดท้ราบกระบวนการผลิตน ามาเรียนในเนือ้หาเรื่องต้นทุนกระบวนการ 

ตารางโครงสร้าง
หลักสูตรตามผลการ
เรียนรู ้ และมคอ.2 
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และอาจารย์ผู้สอนไดน้ ามาปรับเพ่ิมการศึกษาดูงาน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
     การระดมความคดิร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี ้

1. นักศึกษา:   เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้แสดงความคดิเหน็การสอนทัง้ระบบเปดิ (เขยีนแจ้งในห้องเรียน
รายบุคคล) และระบบปิด (แจ้งผ่านระบบการประเมินการสอน) ในหัวข้อหรือประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้
แก้ไขหรือปรับปรุง มีการเปิดไลด์กลุ่มให้นักศึกษาแสดงความเหน็และติดตามข้อมลูการสอนในรายวิชานั้นๆ 

2. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ: มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผน 
ด าเนินการควบคมุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร น าข้อมลู
ย้อนกลับที่ได้รับจากอาจารย์พิเศษมาปรับปรุง เช่น ปรับเพิ่มทักษะด้านการน าเสนอและบคุลิกภาพการ
น าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ (ได้รับจาก อ.พิเศษ วิชาสัมมนาทางการบัญชี) 

3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา: ส่งขอ้มลูยอ้นกลบัไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อแนะน าปัญหา
และอุปสรรคที่พบในการประสานงานรายวิชารหัส   931-xxx 

4. ผู้ประกอบการ: ส่งข้อมูลย้อนกลับในรายงานการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา มีนักศึกษาบางส่วนไป
ฝึกงานนอกแผนการศึกษาปกต ิ (ไม่เอาเกรด) และตามแผนการศึกษาปกติ แล้วคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรน ามาสรุปแนวทางหรือเหตุผลที่มคีวามส าคัญมาปรับปรุง ประเด็นที่เร่งด่วนจะน ามาปรับปรุงทันท ี
ไม่ต้องรอให้ถึงรอบปรับปรุงรอบปกติของหลักสูตรฯ 

5. อาจารย์อื่นๆ ที่ใช้บริการนักศึกษาไปเป็นพิธีกร: เนื่องจากนักศกึษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้น
เมื่อคณะฯ หรือวิทยาเขตจัดงานจะมีการขอตัวแทน นศ.จากหลักสูตรไปเปน็พิธีกร ให้ผลตอบกลับเชิงบวก
ด้านความมั่นใจในการสือ่สารภาษาอังกฤษ 

 

รายงานสรุปผลการ
ฝึกงานของสถาน
ประกอบการ จากศูนย์
ประสานงานการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
และ 
จากประเมินผลการ
สอนของแตล่ะรายวิชา
ในภาคการศึกษา 1 
และ 2 ปีการศึกษา 
2562 
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ตารางที ่1 โครงสรา้งหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 
หมวดวชิา จ านวนหนว่ยกติ 

เกณฑม์าตรฐาน
ของ สกอ. 

บญัชบีณัฑติ 
(หลกัสูตร 2557) 

บญัชบีณัฑติ 
(หลกัสูตร 2562) 

1. หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์      11 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์       6 หน่วยกิต 
รวม                    32 หนว่ยกติ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก    4 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชา
เฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า 84 
หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน     42 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ   45-48 หน่วยกิต   
- วิชาบังคับ           33 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก        12-15 หน่วยกิต 
รวม               87-90 หนว่ยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ 46-49 หน่วยกิต 
-วิชาบังคับ          40 หน่วยกิต 
-วิชาเลอืก         6-9  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชา
เลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4. สหกิจศึกษา
หรือฝึกงาน 

 3 – 6 หน่วยกิต 
-  สหกิจศึกษา                               
6 หน่วยกิต 
-  ฝึกงาน                                       
3 หน่วยกิต 
 

4-7 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ย
กติรวม 
ทัง้หลักสตูร 

120 หน่วยกติ 131 หนว่ยกติ 
 

133 หนว่ยกติ 
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องค์ประกอบที่ 4 กลยุทธก์ารเรยีนและการสอนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
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: 
6. create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
7. 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. 

8. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instill 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 
ตารางที ่3.7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN4 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 
 

  

 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ตารางที ่3.8 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN4 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
              มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร ได้ระบุ
ปรัชญาของหลักสูตรไว้ว่า “หลักสูตรบัญชบีัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิ
ภาษาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ทางการบัญชี
และประสบการณ์ในวิชาชีพไปปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน 
ภาครัฐและการประกอบวิชาชีพอสิระไดอ้ย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและส่งเสริมให้บคุคลร่วมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน” โดยหลักสูตรได้มีการสือ่สารปรัชญานี้แก่
นักศึกษาในหลักสูตรในโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่
ในแตล่ะปีการศึกษา ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียจากภายนอก ได้แก่ ผู้ใช้
บัณฑิต สภาวิชาชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการก าหนด
ปรัชญานี้ เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้องการผลิตบัณฑิตทีส่นอง
ความต้องการแต่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากดังกล่าว 

   

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 



51 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง

กับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็น Active Learning โดยเน้นการสอน 3 วิธี คือ วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) วิธีการสอนแบบ
โครงงาน (Project Based Learning) และวิธีการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการบัญชี หรือผู้มีประสบการณ์ตรง และจัดให้มีรายวิชา
โครงงานหรือและการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ หลักสูตรประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนักศีกษาในด้านการทดสอบ ทั้งสอบย่อย และสอบ
ประจ าภาค การรายงาน การจัดท าโครงงาน การน าเสนอผลงาน และ
การประเมินผลงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้แก่นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้แก่นักศึกษาด้วย โดยวิธีการสอนของแต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ.
3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มคอ.3   

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรทวิภาษา โดยมีความ

มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพิเศษคือมีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จึงมีการจัดการเรียนการสอน 50% เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
โดย 50% ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษคือกลุ่มรายวิชาชีพ
และกลุ่มวิชาแกนที่เป็นศาสตร์ด้านการบัญชี โดยทางหลักสูตรมีกล
ยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยก าหนดให้

มคอ.3   
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
นักศึกษาแรกเข้ามีผลการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในปีที่ 1 อีกทั้ง การ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ในรายวิชา และการค านึงถึงปณิธานของพระราชบิดา ในการถือ
ประโยชน์ของเพื ่อนมนุษย์เป็นกิจที ่หนึ่ง ซึ ่งกิจกรรมในหลักสูตร
ทั้งหมด ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 
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ตารางที ่3.9 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
โครงการ / ประเทศ (ถ้าสามารถระบุได้) จ านวนนักศึกษานานาชาติ (คน) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (คน) 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนต ่า
กว่า 4 สัปดาห์ 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึน้ไป 

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาต ่ากว่า 4 สัปดาห ์

ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน
เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาหข์ึ้นไป 

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

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละของการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ
เชิงรุกใน
รายวิชา 

ลักษณะ
กิจกรรม 

รายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชา 

ลักษณะ
กิจกรรม 

1. 931-110 การบัญชีขัน้ต้น 1 50% วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
วิธีการสอนแบบ
โครงงาน และ
วิธีการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  

1. 931-111 การบัญชีขัน้ต้น 2 50% วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
วิธีการสอนแบบ
โครงงาน และ
วิธีการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
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องค์ประกอบที่ 5 การประเมนิผู้เรียน (Student Assessment) 
  

เกณฑ ์การประ เม ิลผลเป ็น ไปตามข ้ อก  าหนดของมหาว ิทยาล ัยซ ึ ่ ง ระบ ุ ในระ เบ ียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ข้อ 11 การวัดและประเมินผล โดยการ
ประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์กลุ่ม กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค การรายงาน แผนงาน โครงงาน การน าเสนอ
ผลงาน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาสื่อการเกณฑ์การประเมินผลแก่นักศึกษาในชั้นเรียนและในใบ
รายละเอียดวิชา (Course Syllabus)  
   
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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ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.11 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN5. 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

  
 

    

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

  

 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN5 
ตารางที ่3.12 ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ ์AUN5 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
หลักสูตรได้มีการก ากับการการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแตล่ะด้าน 
โดยมีการก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนตามที่ ระบุไว้ใน มคอ.3 
และ 4  มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดโดยแต่งตัง้
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  และมีการรายงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกรายวิชา 

Curriculum mapping 
มคอ.3-4  มคอ 5-6  
 

  

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
การวัดและประเมินผลนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งกระท าโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร การสอบหรือด้วยวิธอีื่น
เพื่อวัดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือได้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสทิธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล เว้น
แต่จะได้รับการอนุมัตเิป็นพิเศษจากคณบดี เมือ่คณบดีเหน็ว่าเวลา
ศึกษาที่ไมค่รบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมไิด้ 
การประเมินผลเปน็แบบระดับคะแนน มีทั้งหมด 10 ระดับตาม
ตารางที่ 2 ระดับคะแนนส าหรับการประเมินนักศึกษา 

มีการก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนนักศึกษาใน มคอ. 
3 และ course syllabus 

  

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
เครื่องมือในการประเมินผลนักศกึษา ทางหลักสูตรไดม้ีการก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนโดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3  โดยใช้
เครื่องมือเปน็เกณฑ์ในการให้คะแนนตามตารางการประเมินผล
แบบเกรด ทั้งนี้เครือ่งมอืดังกล่าวได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบ
โดยประธานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

มคอ 3   

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการสะทอ้นกลบัผลการ
ประเมินแก่นักศึกษา โดยหลังการประเมินผลเสร็จ นักศึกษา
สามารถขอการสะทอ้นกลบัได้หลงัการประกาศคะแนน โดย
สามารถติดตอ่อาจารย์ผูส้อนได้โดยตรง 
 

ระบบสารสนเทศ   

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
ส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสื่อสาร
วิธีการอุทธรณ์แก่นักศึกษาในชั้นเรียน และจัดชอ่งทางรับค าร้อง
เพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษายื่นอุทธรณ์หลักสตูร
จะจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพือ่ขออุทธรณ์ในกรณีมีขอ้สงสัย
เกี่ยวกับผลการสอบผลคะแนนและวิธีการประเมินผล โดยสามารถ
ยื่นค าร้องขอดคูะแนนได้ทีส่ านักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ จากนั้นส านักงาน ฯ จะติดตอ่ผู้สอนผ่านหัวหน้าสาขาวิชา 
เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงการให้
คะแนน หัวหน้าสาขาและอาจารย์ผู้สอนจะเปน็ผู้พิจารณาและแจ้ง
ผลการอุทธรณ์ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล  
 

มคอ 2   
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ตารางที ่2 ระดบัคะแนนส าหรบัการประเมนินกัศกึษา 
ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนนตอ่หนึง่หน่วยกติ 

A ดีเย่ียม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ พอใช้ 2.5 
C ปานกลาง 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 
W ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 0.0 
I การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ 0.0 
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ตวัอยา่งหวัขอ้เกณฑก์ารประเมนิ (Assessment Rubric) 
หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิการเขา้ชัน้เรยีนและมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน 

เกณฑ ์ A (.....คะแนน) B (.....คะแนน) C (.....คะแนน) D (....คะแนน) E (....คะแนน) F (....คะแนน) G (.....คะแนน) 
ความถีแ่ละ
คณุภาพ 

เข้าห้องเรียนเป็นประจ า
สม ่าเสมอมากกว่าร้อยละ 
80 และมสีว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรมอยา่ง
สม า่เสมอ 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 และบางครัง้มี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 และนานๆ 
ครัง้มสีว่นรว่มใน
การท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน 

เข้าห้องเรียนเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ
มากกว่าร้อยละ 
80 แตไ่มเ่คยมี
สว่นรว่มในการ
ท ากิจกรรมในชั้น
เรียน หรอื 

เข้าห้องเรียนนอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่ม
เสมอในการท า
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้าห้องเรียนนอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่มเปน็
บางครัง้ในการท า
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

เข้าห้องเรียนนอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
แตม่สีว่นรว่ม
นานๆ ครัง้ใน
การท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน 

เข้าห้องเรียนนอ้ย
กว่าร้อยละ 80 
และไมเ่คยมสีว่น
ร่วมในการท า
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

ทีม่า: ดัดแปลงจาก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  
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หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิรายงาน 
มติ ิ A=ดเีลศิ (........คะแนน) B=ด ี(.......คะแนน) C=พอใช ้(......คะแนน) D=ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

หัวขอ้/ประเดน็/เรือ่งทีเ่ลอืกท า
รายงาน 

ตรงกรอบ/มีความแปลกใหม่/น่าสนใจ/มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

ตรงกรอบ/มีความแปลกใหม่/
น่าสนใจ/มีประโยชน์
ค่อนข้างมาก 

ค่อนข้างตรงกรอบ/มคีวามแปลก
ใหม่/น่าสนใจ/มีประโยชน ์

ไม่ตรงกรอบ/ไมม่ีความแปลก
ใหม่/ไม่น่าสนใจ/ไม่มีประโยชน์
เลย 

ความถกูตอ้ง/หลกัฐานอา้งองิ ไม่มขี้อผดิพลาดที่ท าให้ผู้อ่านเสยีสมาธิ 
ไม่ว่าจะเป็นข้อผดิพลาดเรื่องการสะกดค า 
การใช้เครื่องหมาย/การแบ่งวรรคตอนหรือ
ข้อผดิพลาดทางหลักภาษา/ไวยากรณ์ อีก
ทั้งข้อมูลที่น ามาเขียนมคีวามถูกต้องและ
มาจากแหล่งขอ้มลูที่น่าเชื่อถือได้ เขียน
อ้างอิงถึงแหลง่ที่มาของข้อมูลทกุครั้ง 

ส่วนใหญส่ามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

ไม่สามารถท าได้ตามวิธีการตาม
ข้อ A หรือท าไดน้้อยมาก 

โครงสรา้งรายงาน น าเสนอเนื้อหาอย่างมคีวามเชือ่มโยงกัน 
ไม่สับสนในการเรียบเรียงเนื้อหา ใช้ขนาด
ของตัวอักษรที่เหมาะสม จดัรูปแบบเนือ้หา
และรูปเล่มรายงานได้อย่างถูกตอ้ง
ครบถ้วนตามรูปแบบที่ก าหนดให้ 

ส่วนใหญส่ามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

ไม่สามารถท าได้ตามวิธีการตาม
ข้อ A หรือท าไดน้้อยมาก 

ความกระจา่งชดั เขียนประโยคต่างๆ ได้กระชับรดักุม เรียบ
เรียงอย่างดี เลอืกสรรค าไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ความหมายทีน่ักศึกษาต้องการสือ่สารได้
โดยสะดวก 

ส่วนใหญส่ามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

บางส่วนสามารถท าได้ตาม
วิธีการตามข้อ A 

ไม่สามารถท าได้ตามวิธีการตาม
ข้อ A หรือท าไดน้้อยมาก 
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หัวขอ้เกณฑป์ระเมนิการน าเสนอหนา้ชัน้เรยีนและการท างานเปน็ทมี 
มติ ิ ด ี(.......คะแนน) พอใช ้(......คะแนน) ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 

การน าเสนอหนา้
ชัน้เรยีน 
 

- ผู้พูดแต่งกายเรียบรอ้ย/ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การฉายสไลด์ไม่มีผดิพลาดและน าเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการและค าแนะน าได้อย่างมีตรรกะ 
- เนื้อหาทัง้หมดสามารถอ่านไดถ้นัด ภาพประกอบ
ต่างๆ ช่วยเน้นและสนับสนนุเนือ้หาในประเดน็หลัก 

- ผู้พูดเสยีงดงัฟังชัดและรู้หัวขอ้เนื้อหาเป็นอย่างดี จน
ไม่ต้องพ่ึงข้อความทีบ่ันทึกไว้ในขณะที่น าเสนอเนื้อหา
หรือตอบค าถาม 

- ผู้พูดไม่มีการใชค้ าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดที่ซ ้าๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นที่ร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้  
-  ผู้พูดตอบค าถามและค าวิจารณ์ของผู้ฟังไดอ้ย่าง
ถูกต้องแม่นย าและเหมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกิริยาท่าทางที่ช่วย
สื่อสารความหมายไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น แสดงการใช้
มือประกอบการน าเสนอ การสบตาผู้ฟัง และการ
เคลือ่นไหวเป็นอากัปกิริยาที่สบายๆ ไม่แสดง
ความเครียด และใหค้วามรู้สึกมปีฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
เป็นต้น)  

- ผู้พูดแต่งกายเรียบรอ้ย/ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การฉายสไลด์ไม่มีผดิพลาดและน าเสนอองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการและค าแนะน าได้อย่างมีตรรกะ 
- เนื้อหาสว่นใหญส่ามารถอ่านไดถ้นัด ภาพประกอบ
ต่างๆ ช่วยเน้นและสนับสนนุเนือ้หาในประเดน็หลัก 

- ผู้พูดเสยีงดงัฟังชัดเปน็สว่นใหญ่และรู้หัวขอ้เนือ้หา
เป็นอย่างดพีอสมควร จงึอาศยัดขูอ้ความทีบ่นัทกึไวแ้ต่
เพยีงเลก็นอ้ย 
- ผู้พูดไมค่อ่ยมีการใชค้ าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดที่ซ ้าๆ ใน
ทุกประโยค จนเป็นที่ร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้  
-  ผู้พูดตอบค าถามสว่นใหญไ่ดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า
และเหมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกิริยาท่าทางที่มักท าซ ้าๆ 
และชวนให้เสยีสมาธิ เช่น การเคาะหรือกดเปดิปิด
ปากกา การบิดมอื การยืนโยกตวับดิตวัไปมา ตลอดจน
การไม่สบตาผู้ฟัง และถึงความอดึอดัเมือ่อยู่ตอ่หน้า
ผู้ฟัง เป็นต้น)   

- ผู้พูดแต่งกายไมค่อ่ยเรียบรอ้ยหรือไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- การฉายสไลด์มีผดิพลาดและไม่ไดด้ าเนนิไป
ตามล าดับอย่างมีตรรกะ 
- เนื้อหาที่น าเสนออ่านไดย้าก ไมช่ัดเจน ขาดภาพ/
ตารางประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ ภาพประกอบไม่ได้ช่วย
เน้นและสนับสนนุเนือ้หาในประเด็นหลัก 

- ผู้พูดมักใช้เสียงเบาเกินไป พูดเสียงอยู่ในล าคอฟัง
ไม่รู้เรื่อง หรือพูดตะกุกตะกัก มกัพูดไม่จบความ และ
ส่วนใหญ่อ่านเนือ้หาจากสไลด์หรือกระดาษในมือ 

- ผู้พูดมีการใช้ค าฟุ่มเฟือยหรือค าพูดที่ซ ้าๆ ในทุก
ประโยค จนเป็นที่ร าคาญของผู้ฟัง เช่น ค าว่า เออ่...  
เฮิ่ม... เป็นตน้ จนเป็นที่ร าคาญ 
-  ผู้พูดตอบค าถามได้ไม่ชดัเจนและไม่ถูกต้องแมน่ย า 
หรือตอบโดยใชส้ีหน้า/ค าพูด/น ้าเสียงทีไ่ม่เหมาะสม 

- ภาษาร่างกาย (ดังเห็นได้จากกิริยาท่าทางที่มัก
ท าซ ้าๆ บ่อยครั้งและชวนให้เสียสมาธิ ตลอดจนการ
ไม่สบตาผู้ฟัง และการเคลือ่นไหวอย่างเกร็งๆ ท าให้
รู้สึกมีความอึดอดัเป็นอย่างมากในการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ฟัง) 

การท างานเปน็ทมี 
(เฉพาะงานกลุ่ม 
พิจารณาจากการติ
ชมจากเพ่ือนใน
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มติ ิ ด ี(.......คะแนน) พอใช ้(......คะแนน) ตอ้งปรบัปรงุ (......คะแนน) 
กลุ่ม การเฝ้า
สังเกตการประชุม
กลุ่ม และการ
น าเสนอหน้าชัน้
เรียน) 
  - การแบง่งาน/
มอบหมายงานและ
การปฏบิตัหินา้ที่
ตามความ
รบัผดิชอบ 
 
  - ความรกัและ
ความสามคัคใีน
กลุม่ 

 
 
 
แบ่งภาระหน้าที่กันอย่างยุติธรรม สมาชิกแต่ละคนมี
ส่วนร่วมท างานอย่างมคีุณค่า สมาชิกทุกคนเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง และส่งงานได้ทนั
ตามก าหนดเวลา  
 
 

สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสมัพันธ์กันอย่างราบร่ืน มีการ
สื่อสารกันอย่างชัดเจนถูกต้องเหมาะสม มีการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน การช่วยเหลอืกัน และมคีวามเปน็น ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 
 

 
 
 
แบ่งภาระหน้ากันโดยมีจุดทีไ่มค่อ่ยยุติธรรมอยู่บ้าง
เล็กนอ้ย สมาชิกบางคนท างานหนักกว่าสมาชิกคนอื่นๆ 
แต่สมาชิกทุกคนก็ท างานไดส้ าเร็จตามความรับผิดชอบ
ของตน สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมสม ่าเสมอ มีบาง
คนขาดประชมุไปบ้างในบางครั้ง และส่งงานได้ทันตาม
ก าหนด 

สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญม่ีปฏิสมัพันธ์กันอย่างราบร่ืน มี
บางครั้งที่อาจสื่อสารกันไมค่่อยรูเ้รื่องหรือสือ่สาร
ผิดพลาดหรือไมค่่อยเหมาะสม มีการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันเปน็ส่วนใหญ่ และคอ่นข้างมีความเปน็น ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน 

 
 
 
แบ่งภาระหน้าที่กันโดยไม่ยตุิธรรมเป็นอย่างยิ่ง เห็น
ได้ชดัว่าคณะท างานบางคนกินแรงคนอืน่และมีบาง
คนท างานไมส่ าเร็จตามที่รับผิดชอบ หรือมสีมาชิก
บางคนทีค่รอบง ากลุ่มและกดีกันผู้อื่นไม่ใหม้ีส่วนร่วม
ในงาน สมาชิกมักขาดประชมุบอ่ยครั้ง และ/หรือ
มักจะท างานไมส่ าเร็จทันตามที่ก าหนดไว้ 

สมาชิกในทีมมีการทะเลาะหรือแตกแยก ไม่ร่วมมือกนั
ท างาน ไม่ให้เกียรตซิึ่งกันและกนั  สมาชิกบาง
คนท างานเป็นเอกเทศหรือใชค้วามคดิตนเองเปน็ใหญ่
โดยไม่รับฟังความคดิเห็นจากผู้อื่น 

ทีม่า: ดัดแปลงจาก How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching  
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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 
ตารางที ่3.13 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์AUN6 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 
re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill 
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 fulfill them [8] 

  
 

    

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

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 
ตาราง 3.14 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN6 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิ 

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service 
หลักสูตรได้ให้คณาจารย์ในหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เก่ียวกับการเรียนการสอน ความกา้วหน้าใน
สายวิชาชีพ และหลักสตูรฯ วางแผนอัตราก าลังภายใต้กรอบนโยบายของวิทยาเขตฯ มีการวางแผนอัตรา
ทดแทนการเกษียณราชการ และการย้ายคณะฯ 

- ประกาศร ับสม ัคร
อาจารย์ (จาก กจ.) 
- ผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังจาก
หลักสูตร(จาก กจ.) 

  

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, research and service 
หลักสูตรมีการวัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในหลักสูตร แต่พบว่า จ านวนอาจารย์ยังไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังจาก
หลักสูตร (จาก กจ.)  

  

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
กระบวนการได้มาซึ่งอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร ได้มีการประกาศรับสมคัรผ่านช่องทางต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแจ้งคุณลกัษณะที่หลักสูตรมคีวามประสงค์ หลังจากนั้นเมื่อได้ผูส้มคัรตามต าแหน่ง
ที่ต้องการ หลักสตูรท าการสัมภาษณ์โดยมีคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์เพื่อคัดเลอืกอาจารย์ใหม่ให้มีความ
สอดคลอ้งกับหลักสูตรที่มีการพัฒนาต่อไปในอนาคต หากมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะเข้าสู่กระบวนการการ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส คือ คัดเลอืกขั้นตอนแรกจากใบสมัครและ
การสัมภาษณ์ที่มีเกณฑ์ชัดเจน ส าหรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรสายวิชาการ มีกระบวนการดงันี้ 
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
2. ก าหนดภาระงานของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือก 
3. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบด้วย 
   3.1ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น

-ประกาศรับสมัคร 
-เกณฑ์การสัมภาษณ์
จากการเจ้าหน้าที่ 
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ประธานกรรมการ 
   3.2 ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็น
กรรมการ 
   3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
   4.1 ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   4.2 ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
5. วิธีการสรรหาและคัดเลือก มีดังนี้ 
   5.1 สอบข้อเขียน 
   5.2 สอบปฏิบัติ 
   5.3 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   5.4 วิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกก าหนดตามที่เห็นเหมาะสมแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ 
6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนน
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และใหอ้ธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดมีอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างครั้งแรกให้จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น 
2. การจ้างครั้งต่อไประยะเวลาการจ้างขั้นต ่า ไม่ต ่ากว่า 1 รอบการประเมิน (6 เดือน) แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการจ้างมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี งบประมาณ และด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ การจ้างต่อจ้างไดจ้นครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. การท าสัญญาจ้างให้ท าตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้หน่วยงานที่จะจ้างก าหนดข้อตกลง
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เกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตัิให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดงักล่าว
เป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจ้างด้วย 
5. อัตราค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าทีข่องบคุลากรสายวิชาการไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ความสามารถ
เชิงสมรรถนะหลักจ านวน 5 ข้อ และสมรรถนะเฉพาะงานจ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ได้แก่ 
1. จริยธรรม  
    การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพและจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ  
    ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียทีม่าตดิต่อ 
3. การท างานเป็นทีม  
    ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกบัผู้อื่นเปน็ส่วนหนึง่ของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรกัษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทมี 
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
    ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา คน้คว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง จนสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์
5. การม่งผลสัมฤทธิ์  
    ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มอียู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดทีอ่าจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าไดม้าก่อน  
สมรรถนะเฉพาะงาน จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รบัผิดชอบ 

- รายละเอียดเกี่ยวกับ 
competency ที่งาน
การเจ้าหน้าที ่
- TOR online 
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    มีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได ้
2. ทักษะที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่รับผิดชอบ 
    มีทักษะ ความช านาญทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
3. ความสามารถในการประสานงาน 
    การติดต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเหน็ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานได้อยา่งถูกต้อง
และชดัเจนโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมท าให้เกิดผลดแีก่ทุก
ฝ่ายและบรรลเุป้าหมายของงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรสาย
วิชาการ ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน ให้ด าเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดงันี้ 
     1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมนิ 
     2.1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน  สดัส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดงันี ้
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมรอ้ยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมรอ้ยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมรอ้ยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้าง  คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
     4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ภาควิชา 
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และตอ้งมีผูบ้ังคบับัญชาชัน้ต้นเป็นกรรมการ 
     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิการปฏิบัติราชการระดับคณะหรอืหนว่ยงาน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบตัิราชการระดับมหาวิทยาลยั โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 
ดังนี ้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency)  
บุคลากรสายวิชาการ ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะขอ้ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลอืก
สมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
วิชาการ 
ระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ใช้ระบบ HR-MIS ซึ่งเป็นระบบทีส่ามารถเก็บขอ้มูล
บุคลากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมลูภาระงาน (สอน วิจัย บริการวิชาการ บริหารและอื่น ๆ) ผลงานทาง
วิชาการ และประวัติการเข้าประชมุ อบรมสัมมนา ขอ้มลูบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและเพ่ิมค่าจ้าง และเปน็ประวัติผลงานของแต่ละบคุคลทีส่ามารถสืบค้น
ย้อนหลังไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อมคีุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ดังนี ้
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่าเก้าปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าห้าปี 
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3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไมน่้อยกว่าสองป ี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไมน่้อยกว่าสามป ี
ต าแหน่งศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองป ี
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี ้
- โครงการ Ph.D. 80% 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
(รวมกลุ่มสมัพันธ์ และโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพือ่พัฒนาทักษะการสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning)) 
- การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบคุคล (ตามความต้องการของบคุลากร) 
- โครงการเชื่อมความสมัพันธ์บคุลากร 
- จัดอบรมการสร้างนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน 
- จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรเพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- กระตุ้นให้บคุลากรจัดท าแผนการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- กระตุ้นให้บคุลากรสายสนบัสนนุจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความตอ้งการของคณะ/หนว่ยงาน 

   

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
หลักสูตรได้มีแรงจูงใจให้กับคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งหลักสตูรด าเนินงานการตอบแทนและสวัสดิการ
ให้แก่บุคคลากรภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การประเมินการขึ้นเงินเดือน สวัสดิการการรักษา
สุขภาพ เงินรางวัลพิเศษส าหรับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ เงินรางวัลส าหรบัผลงาน
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การตีพิมพ์ในฐานขอ้มลูนานาชาติ ระบบการคัดเลอืกอาจารย์รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย เชน่ อาจารยด์ีเดน่ด้านการเรียนการสอน อาจารยด์เีด่นด้านวิจัย อาจารยด์ีเด่นด้านบริการ
วิชาการ เป็นต้น 
และเพ่ือเป็นการยกยอ่งเชดิชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเงนิรางวัลเนือ่งในโอกาสวัน
ส าคัญของวิทยาเขต ดังนี ้
1) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินรางวัล 10,000 บาท 
2) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
3) ได้รับแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างการพิจารณา) 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบคุคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีผลการสอนตามที่สถาบนัก าหนด ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดให้มคีณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 
1) คณบดีหรือรองคณบดทีี่คณบดีมอบหมาย เปน็ประธานอนุกรรมการ 
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ซึ่งด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ เป็นอนุกรรมการ 
3) หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งอาจขอรับการประเมินผลการ
สอนล่วงหน้าก่อนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ผลประเมินการสอนมอีายุได้ไม่เกิน 3 ปี 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and benchmarked for improvement 
1) คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการจัดท าวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ในหัวข้อศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน ้าหอมเปรียบเทยีบกับการปลูกปาล์ม
น ้ามัน ยางพาราและมะพร้าวท ากะทิ แหล่งทุนภายนอก (สกว.) และ  
2) คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการท าวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ การสร้างเครื่องอดัขึน้
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รูปไม้ปาล์มน ้ามันขนาดเล็กเพ่ือผลิตกระถางเพาะเมลด็แหล่งทนุภายนอก (สกอ.) 
 
ตารางที ่3.15 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTE) 

Category 
เพศ วุฒิการศึกษา จ านวนรวม 

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

ศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
อาจารย์ประจ า 2 3  3 2 5  40% 
อาจารย์พิเศษ         
Visiting Professors/ 
Lecturers 

        

รวม 2 3  3 2 5  40% 
 
ตารางที ่3.16 แสดงสัดส่วนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Staff-to-student Ratio)  

Academic Year Total FTEs of Academic staff Total FTEs of students Staff-to-student Ratio 
2558 5 26 1: 5.2 
2559 5 18 1: 3.6 
2560 5 16 1 : 3.2 
2561 5 - - 
2562 5 11 1 : 2.2 
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ตารางที ่3.17 แสดงผลงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
จ านวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ าแนกตามฐานขอ้มลู (ฉบับ) รวมการเผยแพร่

ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

สัดส่วนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาตติ่อ

จ านวนอาจารย์ 
National 

Conference 
International 
Conference TCI SCOPUS ISI 

2557 แผน 1 1 0 0 0 1 0.2 ชิ้น/คน 
 ผล 1 1 0 0 0 1 0.2 ชิ้น/คน 

2558 แผน 1 1 1 0 0 1 0.2 ชิ้นตอ่คน 
 ผล 1 0 0 0 0 0 0 ชิ้นตอ่คน 

2559 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2560 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2561 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        

2562 แผน 1 1 1 1 0   
 ผล        
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 ตารางที่ 3.18 เงินทุนวิจัยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โครงการวิจัย มูลค่าทุนวิจัย 

(บาท) 
ระยะเวลา 

เร่ิมต้น-สิ้นสุด 
โครงการ 

จ านวน
นักวิจัย 
(คน) 

มูลค่าทุนวิจัยในปี
การศึกษา (บาท) 

มูลค่าทุนวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรใน
ปีการศึกษา (บาท) 

แหล่งทุนวิจัยภายใน      
1. แบบจ าลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

92,300 เม.ย.2563 - มี.ค.
2564 

2 30,000 100,000 

แหล่งทุนวิจัยภายนอก      
1. การพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเกาะแรตเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท่องเที่ยว   
100,000 ส.ค.2562 - พ.ค.

2563 
2 100,000 50,000 

2. การเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว (เชิงเกษตร)ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปีงบประมาณ 2563 ส านัก
งานวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

300,000 มีค 63.-เมย.64 3 300,000 300,000 
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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 fulfill 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 fulfill the 
identified needs. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.19 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN7 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfill 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 fulfill them [4] 

  
 

    

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

  
 

    

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ตารางที ่3.20 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN7 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfill the needs for education, research and service 

บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อมีคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน 
สามารถยื่นขอรับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดงันี้ 
ระดับช านาญการ  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี ้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
ระดับช านาญการพิเศษ 
    ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

   

7.2 มีการพิจารณา และการสื่อสารกระบวนการในการสรรหา การคัดสรร การแต่งตั้ง และการเลือ่นขั้น 
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนบัสนุน มดีังตอ่ไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกบุคคล 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 3-5 คนดังนี ้
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ 
 1.2 ผู้บังคับบญัชาระดบัหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชาดังกล่าว เป็นกรรมการ 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ 
2. ก าหนดภาระงานของต าแหนง่และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งทีใ่ช้ใน
การสรรหาและคดัเลอืก 
3. ด าเนินการสรรหาคดัเลือก โดยเปิดรับสมคัรทั่วไปและด าเนินการ
คัดเลอืกตามวิธีการ ดังนี ้
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   3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ  
   3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกตอ้งผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ 
สอบขอ้เขยีน สอบปฏิบตัิ สอบสมัภาษณ์  ได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
70 

 
7.3 มีการระบุ และประเมินสมรรถนะหลักของบคุลากรสายสนับสนุน Competences of support staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าทีข่องบคุลากรสาย
สนับสนนุไว้อย่างชดัเจน ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ ความสามารถเชงิสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ 
ดังนี ้
1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม       จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทีม่าติดตอ่ 
3. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผูอ้ื่น
เป็นส่วนหนึง่ของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถ
ในการสร้างและรักษาสมัพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม 
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม
ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่่ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
 5. การม่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏบิัติหน้าที่ราชการ
ให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มอียู่ การสร้างพัฒนาผลงานหรือ
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดทีอ่าจไม่
เคยมีผู้ใดสามารถกระท าไดม้าก่อน 
นอกจากนี้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
1) รอบการประเมิน  ใหด้ าเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 
2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี ้
     1.1 ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 มกราคม 
     1.2 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 
2) องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน ้าหนักในการประเมนิ 
     2.1 ผลสมัฤทธิ์ของงาน  สดัส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน ร้อย
ละ 80 
     2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ส่วนค่าน ้าหนักในการประเมิน 
ร้อยละ 20 
3) การก าหนดระดับผลการประเมิน  แบ่งระดับผลการประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
     ระดับดีเด่น  คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100 
     ระดับดีมาก  คะแนนรวมรอ้ยละ 80 - 89 
     ระดับดี        คะแนนรวมรอ้ยละ 70 - 79 
     ระดับพอใช้  คะแนนรวมรอ้ยละ 60 - 69 
     ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิม
ค่าจ้าง  คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 60 
4) ระดับการประเมิน  ก าหนดใหม้ีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี ้
     4.1 ระดับที่ 1  การประเมินตัวบุคคล  โดยคณะกรรมการของ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นเปน็กรรมการ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
     4.2 ระดับที่ 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิการ
ปฏิบัติราชการระดับคณะหรอืหนว่ยงาน 
     4.3 ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบตัิ
ราชการระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายสนบัสนนุ ดังนี้ 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial 
Competency)  
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional 
Competency) ใหเ้ลอืกตามพจนานุกรมสรรถนะของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมนิสมรรถนะข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และ
ข้อ 3) จ านวน 3 ข้อ  
บุคลากรสายสนับสนุนทีด่ ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้ประเมินสมรรถนะ
ข้อ 1) จ านวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวม
จ านวน 3 ข้อ 
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบคุลากรสายสนับสนนุ 
7.4 มีการอบรม และพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามสมรรถนะหลักที่ก าหนดไว้ 
 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill them 
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผดิชอบการอบรมและพัฒนาของบคุลากรสาย
สนับสนนุ  คือบริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการ
บริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนดนโยบาย

   

http://office.surat.psu.ac.th/person/
http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=aboutus&file=department
http://admin.surat.psu.ac.th/
http://admin.surat.psu.ac.th/
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
และแผนการพัฒนาบคุลากร ตามยุทธศาสตรข์องวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ดังนี ้
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนนุ 
- โครงการพัฒนาบุคคลากรนอกสถานที่  
- การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรรายบคุคล (ตาม
ความต้องการของบคุลากร) 
- โครงการเชื่อมความสมัพันธ์บคุลากร 
- โครงการส่งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอต าแหน่ง/
การศึกษาต่อ) 
- กระตุ้นให้บคุลากรสายสนบัสนนุจัดท าแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความตอ้งการของคณะ/
หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีมีการจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งแบบการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะทางให้กับรายบคุคล แบบราย
กลุ่มตามสายงาน และแบบรวมที่ทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการก าหนด
ชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม เนือ่งจากบางโครงการเป็นการอบรมเฉพาะ
กลุ่ม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบคุลากรทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ
กิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมบุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็น
โครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้องเข้าร่วม โดยบคุลากรไดเ้ข้าร่วม
โครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของบคุลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 
7.5 มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อจูงใจ และสนบัสนนุงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ 
 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support education, research and service 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มกีารน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน    
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการประเมนิผลผลการ
ปฏิบัติราชการของบคุลากรสายสนับสนนุ ตามเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหาร
ค่าตอบแทน และมีการยกย่องเชดิชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่
บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลอืกเป็นบุคลากรดีเดน่ ซึ่งเปน็ผู้มคีวาม
ประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ปฏิบัติงานด้วยความอทุิศทุ่มเท และเสียสละ เป็นทีย่อมรับของบคุคล
ในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จดัช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจ าอย่างตอ่เนือ่งทุกๆ ปี 
นอกจากนี้ไดม้ีการน าผลประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการวาง
แผนการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของบคุคลากรสายสนบัสนุน
เช่นกัน 
ความพึงพอใจทีม่ีต่อบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรสายสนับสนนุ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
การศึกษา 2558 อยู่ในระดับ 3.93 
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ตารางที ่3.21 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษา 

Total 
ม.3 ลงไป ม.6/ปวช./ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

บุคลากรห้องสมุด 0 0 3 1  4 
บุคลากรศูนย์สนเทศ 0 0 9 1 0 10 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน       
บุคลากรกองบริหาร 0 7 46 8 0 61 
บุคลากรกองวิชาการและพัฒนานักศึกษา 0 0 29 6 0 35 
บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 16 3 1 20 
รวม       
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AUN 8: Student Quality and Support 
Criterion 8 

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

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.22 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN8 

เกณฑ ์
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and up-to-date 
[1] 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ตารางที ่3.23 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN8 

ผลการด าเนนิงาน รายการ
หลกัฐาน 

พืน้ทีส่ าหรบัการ
พฒันา 

ขอ้มลูที่
ตอ้งการ
เพิม่เตมิ 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and up-to-date 
หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษาอย่างชดัเจน 3 ระบบ คือ ระบบการรับตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ ระบบการรับบคุคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admission) และระบบวิธีพิเศษซึ่งด าเนินการ
โดยวิทยาเขต ได้แก่ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการตั้งใจดมีีที่เรียน โครงการเพชรนครินทร ์และโครงการเสน้ทางอาชีวะ
สู่รั้วสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และมีการด าเนินการโรดโชว์ไป
ยังโรงเรียนต่างๆในภาคใตด้้วย โดยจะมีการปรับปรุงขอ้มลูทุกปี 

   

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
มีการก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต ่า การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ในหลักสูตรโดยจะมีการทบทวนวิธกีารด าเนินงานและยืนยนัเกณฑ์
การรับนักศึกษาทุกปี 

   

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 
ระบบตดิตามการพัฒนาการเรียน คือ ระบบ SIS มีระบบการ Lock การลงทะเบยีนส าหรับนักศกึษาที่เรียนออ่น คอื ไดเ้กรดต ่า
กว่า 2.00 (Critical) 
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรมีการวัดประสทิธิภาพของนักศึกษาที่เข้า
เรียนในทุกโครงการในปทีี่ผ่านมาอย่างต่อเนือ่ง 

   

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services are available to improve learning and employability 
หลักสูตรมีการท ากิจกรรมเสริมสตูรโดยจัดผ่านรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยในปีศึกษาที่ผา่นมา มีกิจกรรมหลักสูตร 2 
โครงการคือ โครงการลูกพระบิดารู้ค่าการออม ปลูกฝังใหน้้องพอเพียง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบ BBL ตอน 
Library have life หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะน าความรู้และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน
อนาคตโดยนักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลได้และยงัมีการเชิญวิทยากรมาจากภายนอก เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพผ่านโครงการจริยธรรมทางการบัญชีและการน าไปใช้ได้จริง 
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ผลการด าเนนิงาน รายการ
หลกัฐาน 

พืน้ทีส่ าหรบัการ
พฒันา 

ขอ้มลูที่
ตอ้งการ
เพิม่เตมิ 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well as personal well-being 
กระบวนการในการดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด าเนินงานโดยงานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและ
การพัฒนานักศึกษา เป็นการด าเนินงานแบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ  สนับสนุนกิจกรรม  non – academic ให้
นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  โดยมี
โครงสร้างงานตามภารกิจ ดังนี้  
ด้านใหค้ าปรึกษา    
 หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
บริการให้ค าปรึกษา 
   เมื่อไมส่บายใจ มีปัญหา วิตกกังวล ทั้งเร่ืองความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพ่ือนและอื่นๆอีกมากมาย ก าลัง
หาทางออกตอ้งการคนช่วยคดิ มีขั้นตอนการรับบริการดังนี้  
ขันตอนการรับค าปรึกษา  
1. เลือกชอ่งการรับบริการ 
– Hotline : 086-6299354 (08.30-16.30น.) 
– E-mail : thidarat.w@psu.ac.th  
– Facebook : งานพัฒนานักศึกษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่ ห้องเพลนิ งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการฯ 
2. บอกเล่าปัญหาเพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึน้ 
3. ให้ค าปรึกษาตามหลักวิชาการ 
4. นอ้งๆเข้าใจปัญหาของตนเอง 
5. วางแผนแก้ปัญหา  
6. ตดิตามผลการให้ค าปรึกษา  
บริการสารสนเทศ  
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ผลการด าเนนิงาน รายการ
หลกัฐาน 

พืน้ทีส่ าหรบัการ
พฒันา 

ขอ้มลูที่
ตอ้งการ
เพิม่เตมิ 

  งานพัฒนานักศึกษา มีบริการข้อมลูให้ความรู้ต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งในเรือ่งของการศกึษา การใช้ชีวิต อาชีพและ
การด ารงชีวิตในสังคม ชอ่งทางการให้บริการมีดังนี้  
– บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศกึษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
– มาพบพี่ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนานักศึกษา 
บริการแนะแนวศึกษาต่อ 
1. เลือกชอ่งทางรับบริการ 
– บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
– Facebook กลุ่มงานพัฒนานักศกึษา 
– โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118 
 การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชดิ โดยระบบหอพัก จัดให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เพ่ือให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาภายในหอพัก ตลอดจนจัดใหม้ีระบบพ่ีดูแลน้อง โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาประจ าแต่ละหอพัก  หอพัก
ละ 5 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
ด้านส่งเสรมิสขุภาพ  
 จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านสง่เสริมสุขภาพ จ าแนกเป็น  3 ด้าน  ได้แก่ รณรงค์ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟ ู
ด้านบริบทสังคม 
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ตารางที ่3.24 จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า  

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

จ านวนรับ จ านวนผู้สมคัร จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวนลงทะเบียนเรียนจริง 
2558 40   28 
2559 40   18 
2560 50   16 
2561 60   ชะลอการรับนักศึกษา 
2562 40   11 
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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 
ตารางที ่3.25 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN9 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

Overall opinion   /     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN9 
ตารางที ่3.26 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN9 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and 
research 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด ด าเนินการโดยวิทยาเขต ภายใต้
รวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ต่างๆ 
ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ทรัพยากร
การเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทจ าลองศรีตรัง  
ส าหรับการจัดห้องเรียนของแตล่ะวิชา หลักสูตรมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดขนาดของหอ้งเรียนและสือ่โสตทศันูปกรณ์ที่จ าเป็นตอ้งใช้
ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนเปดิภาคการศึกษา ทั้งนีศู้นย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ท าการ
ตรวจสอบความพร้อมของโสตทศันูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ประจ าทุกวันในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนและช่วงเที่ยง พร้อมทั้งได้
ตรวจสอบและจดัซือ้โสตทศันูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ช ารุด โดยมีการ
วางแผนจัดซือ้เป็นรายปี โดยน าข้อมูลการเปิดหอ้งเรียนกับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมในแตล่ะปีมาเปน็ส่วนหนึ่งในการวางแผนการจัดซื้อ
และทดแทน 

   

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and research 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมสี่วนร่วมในการเสนอรายชือ่หนังสือที่
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรเปดิสอน 
โดยก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าหลกัสูตรส่งรายชือ่หนังสือให้แก่
ห้องสมุด ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือทางห้องสมุดได้มีการ
จัดซือ้จัดจ้างตามความตอ้งการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ่ไป   

   

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
ทางหลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และบริษัทจ าลองที่มอียู่ในวิทยาเขต โดยปัจจุบันมีหอ้งทาง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาได้จ านวน 
ครั้งละ 300 คน และปฏิบตัิการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง รองรับ
นักศึกษาได้จ านวน ครั้งละ 110 คน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรในการวางแผนการเปิด
รายวิชา หลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของห้องเรียนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น ต้องใช้ใน
การเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนเปดิภาคการศึกษา  
- บริษัทจ าลอง ทางหลักสตูรไดม้ีการเปิดศนูย์การเรียนรู้ทางการ
บริหารธุรกจิภายใต้ชื่อ “บริษัทจ าลอง ศรีตรังนครินทร์” โดยให้
นักศึกษาทุกชั้นปีมสี่วนร่วมในการบริหารบริษัทจ าลอง โดย
นักศึกษามีการแบ่งแผนกในการบริหารเสมือนการตั้งบริษัทจริง 
ประกอบด้วย แผนกจัดซือ้ แผนกคลังสินค้า แผนกการตลาด 
แผนกขาย แผนกน ้าดื่ม แผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์ในหลักสตูร และหลักสูตรไดม้ี
การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเข้าร่วมกับบริษัท
จ าลอง เพ่ือให้นักศึกษามสี่วนร่วม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มากที่สดุในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางหลักสูตรไดม้ีการ
จัดท าค าของบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา 

   

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research 
ทางหลักสูตรได้จัดสอนวิชาบัญชโีดยใช้โปรแกรม Express 
โปรแกรม QuickBooks และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
โดยศูนย์สารสนเทศตดิตั้งกอ่นเปิดภาคการศึกษาเพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอนของหลักสูตร  
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are defined and implemented 
- ทางหลักสตูรได้ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอุปกรณ์การเรียน
การสอนก่อนเริ่มเรียนในแต่ละคาบเรียนเพ่ือความปลอดภัยของ
อาจารย์และนักศึกษา 
- ทางหลักสตูรได้ให้แม่บ้านมีการท าความสะอาดห้องเรียนก่อน
เริ่มเรียนทุกในทุกคาบเรียน 
- ทางหลักสตูรมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  เช่น การสนับสนนุให้นักศึกษาไป
ออกก าลังกายในบริเวณสถานทีอ่อกก าลังกายตามทีศู่นย์กีฬาของ
วิทยาเขตได้เอื้ออ านวยสถานที่ให้ 
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AUN 10: Quality Enhancement 
Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตารางที ่3.27 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN10 

เกณฑ ์
คะแนน 

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

Overall opinion   /     
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 
ตารางที ่3.28 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN10 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิ 

10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and development 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไดด้ าเนนิการปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 โดยเป้าประสงค์หลักเพ่ือผลิตนักบัญชี
มืออาชีพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการวางแผน 
วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มลูธุรกิจอย่างถูกต้อง 
แม่นย า ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้
เฉียบคม 
ดังนั้นกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร ได้
มีการรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้แก่ นกัศึกษา
ปัจจุบันทุกชั้นปี ศิษย์เก่า หัวหน้างานในสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
พิเศษ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
ทั้งนี้หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง เพ่ือน าขอ้มลู
ต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมนักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และผลการประเมินการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 
โดยน าขอ้มลูดังกล่าวประชุมหารือเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือ การ
บริหารหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรจากหลักสตูรทวิภาษาให้เป็นหลักสตูร
ภาษาไทยในปีการศึกษา 2563 โดยใชแ้นวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-based education (OBE) หรือ
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ ์

   

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and 
enhancement 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดวิธีการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ชดัเจน ตลอดจนได้
ปรับปรุง กระบวนการดังกล่าวเป็นระยะตาม
ผลการประเมินหรือความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา 
ขอ้มลูทีต่อ้งการ

เพิม่เตมิ 
ของคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรฯ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการ
สภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภา
วิชาชีพบัญชี ตามล าดับ ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ 
ปฏิบัติตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย และ
ได้ปรับปรุงขั้นตอนที่อยู่ในความดูแลของ
หลักสูตรผ่านการ ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
หลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา โดยจะ
ประเมินว่า วิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมเพียงไรกับ
รายวิชา และสอดคล้องเหมาะสมเพียงไรกับ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) พร้อมทัง้ให้ข้อคดิเห็น
ในรายวิชา โดยผลการทวนสอบและ
ข้อเสนอแนะจากรายวิชาต่างๆ จะมีการสรุป
เข้าที่ประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รับทราบและพิจารณา เสนออาจารย์ผู้สอนเพื่อ
น าข้อความคิดเห็นดังกล่าว มาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

   

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สนับสนนุให้
อาจารย์ผู้สอนน าผลการวิจัยของตนและ
อาจารย์ในหลักสูตรมาเปน็แนวทางในการ
ท างานวิจัยในรายวิชาสหกิจศึกษา โดย
งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรถูกใช้เป็น
ตัวอย่างในเรื่องการก าหนดหัวขอ้การวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ 
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement 
การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
รวมถึงการจัดหาและการบ ารุงรักษาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ในส่วนที่สมัพันธ์กับการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ประกอบด้วย การจัดการห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หอบรรณสารสนเทศ ทั้งนี้ทางคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการและหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตได้บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้
สัมพันธ์กับงบประมาณและทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรที่เปดิ
สอนทั้งหมดในคณะฯ 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 คณะฯไดม้ีการ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดย
ผลประเมนิในภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมาก 
(3.75) และผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ได้มีการน าเสนอในที่ประชุ เพื่อด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
ต่อไป 

   

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement 
ส าหรับระบบและกลไกในการไดม้าซึ่ง
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทางหลักสตูรได้วิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีตามวิธี Stakeholder’ Needs 

Analysis เป็นการวิเคราะห์ Power และ Impact 
ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียแตล่ะกลุม่ โดยหลังจาก
เก็บข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีแล้ว ได้น า
ข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสยีและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทาง OBE  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 ถ้ามีคู่เทียบจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยสามารถเทียบจาก บช มข 
โดยอ้าง เช่น ภาวการณ์มีงานท าของ นศ บช   
ตารางที ่3.30 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN11 

ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา ขอ้มลูทีต่อ้งการ
เพิม่เตมิ 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement 
11.1.1 อัตราการจบ 
       นักศึกษารหัส 58 รุ่นแรกมีจ านวน 
26 คน ส าเร็จการศึกษา 22 คนหรือร้อย
ละ 84.6 
11.1.2 อัตราการตกออก 
       สามารถแสดงขอ้มลูการตกออกใน
ปีการศึกษา 2561 ได้ดังนี ้
ชั้นปีที ่1    11 คน 
ชั้นปีที ่2   ไม่มี 
ชั้นปีที่ 3   มี 15 คน ไม่มีตกออก 
คงเหลอื 16 คน 
ชั้นปีที่ 4   มี 16 คน ส าเร็จการศึกษา
ครบทุกคน 
11.1.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 
       1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
 

ฝ่ายทะเบียน 
วิทยาเขตสุราษฎร์
ธาน ี

  

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement 
11.2.1 ระยะเวลาในการจบ: 4 ปี 
11.2.2 การติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษาเพ่ือให้จบตามเกณฑ์เวลาที่
ก าหนด:    
       หลักสูตรมีการติดตามเพือ่ให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 4 ปี ดังนี ้

1) ระดับหลักสูตร: มีระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน 
GPA รายวิชาตกค้างของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี รายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อส่งตอ่ขอ้มลูให้
เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบและ
แจ้งสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งให้เปดิ

มคอ.3  
ฝ่ายทะเบียน 
วิทยาเขตสุราษฎร์
ธาน ี
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เงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชา
ตกค้าง ให้นักศึกษาตกค้างมี
สิทธิลงทะเบียนตามระบบ 

2) ระดับสาขาวิชาและคณะ:  
- กรณีปกติ: สาขาวิชาจะ
รวบรวมข้อมลูรายวิชาตกค้าง
จากแต่ละหลักสูตร แจง้ตอ่
คณะฯ เพ่ือด าเนินการสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเปดิ
รายวิชาตามแผนการเรียนปกติ
ในแตล่ะภาคการศึกษา และ 
- กรณีพิเศษ: หากนักศึกษา
ตกค้างในรายวิชาที่ปิดไปแล้วใน
หลักสูตรเก่า หัวหน้าสาขาวิชา
จะขอความอนุเคราะห์ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชานั้นๆ 
เปิดสอนรายวิชาดังกล่าวในช่วง
ภาคฤดูร้อน 

3) ระดับวิทยาเขต (ฝ่ายทะเบียน): ฝ่าย
ทะเบียนจะด าเนนิการส ารวจรายวิชา
ตกค้างโดยประชุมร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 ในแต่ละ
หลักสูตรในต้นภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อ
สรุปรายวิชาตกค้าง เพื่อน าขอ้มลูไป
วางแผนเปิดรายวิชาให้ครบถ้วนตาม
แผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป 
 
11.2.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 
        1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement 
11.3.1 อัตราการได้งานท าของหลักสูตร 
      นักศึกษารุ่นแรกมีอัตราการได้งาน
ท าร้อยละ 90 
11.3.2 ระบบตดิตามการได้งานท าของ
บัณฑิต 
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     1)   ระดับหลักสูตร: สอบถามข้อมูล
การได้งานท าและรายละเอยีดงานในไลด์
กลุ่มของหลักสูตร 
     2) ระดับวิทยาเขต: จัดระบบการแจ้ง
ข้อมูลการได้งานท าใน website ของ
วิทยาเขต และใหน้ักศึกษาพริ้นมาเพ่ือรับ
เข็มวิทยฐานะในวันซอ้มรับปริญญา 
 
11.3.3 ระบบส่งเสริมการได้งานท าของ
นักศึกษา 
      1) ระดับหลักสตูร: อาจารย์ใน
สาขาวิชารวบรวมขอ้มลูส านักงานสอบ
บัญชี และบริษัทท าบัญชีที่น่าเชื่อถือ เช่น 
บริษัทสอบบัญชีระดับนานาชาติ และส่ง
ข้อมูลผ่านระบบไลด์กลุ่มให้บัณฑิต 
     2) ระดับวิทยาเขต: จัดให้มตีลาดนัด
พบแรงงาน การสัมภาษณ์งานโดย
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 
11.3.4 หลักสตูรคู่เทยีบ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
11.4.1 กระบวนการติดตามคุณภาพและ
ปริมาณงานวิจัยของนักศึกษา 
       เนื่องจากหลักสตูรบัญชีบณัฑิตปี 
2557 และปี 2562 มิได้ก าหนดให้
รายวิชาการวิจัยทางการบัญชี เป็นวิชาชีพ
บังคับ แต่ก าหนดให้เปน็วิชาชีพเลือก ท า
ให้ไม่มขี้อมูลคุณภาพและปริมาณงานของ
นักศึกษา  
11.4.2 หลักสตูรคู่เทยีบ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for 
improvement 
11.5.1 การประเมินความพอใจของผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี 
1) มีการประเมินความพอใจผู้มสี่วนได้
เสีย และรับค าแนะน ามาปรับปรุง
หลักสูตรตามความเหมาะสมจ านวน   3 
ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่ 1: รับข้อมูลจากรายงานการ
ฝึกงานและสหกิจของนักศึกษาทีไ่ด้รับการ
ประเมินจากสถานประกอบการหลังเสร็จ
สิ้นการฝึกงาน 
ครั้งที่ 2: สอบถามความคดิเห็นสถาน
ประกอบการโดยใช้ระบบไลด์ ผ่านเจ้าของ
สถานประกอบการที่มขี้อมูลถึงแนวทาง 
ทกัษะ ความรู้ที่ตอ้งการของบัณฑิตบัญชี
พันธ์ใหม ่
ครั้งที่ 3: คณะฯ จัดประชมุร่วมผูม้ีส่วนได้
เสียกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตฯ เพ่ือสรุปทิศทาง
บัณฑิตที่พึงประสงคใ์นมมุมองผูม้ีส่วนได้
เสีย และน ามาเขยีน   Program 
Learning Outcome และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 
11.5.2 ระบบและกลไกที่ชดัเจนในการ
สอบถามความพอใจให้ครบทุกกลุ่มแตล่ะ
ปี 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมร่วมกันและจัดล าดบัความส าคัญ
ของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสียตอ่หลักสตูร
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

1) High power – High impact 
2) High power – low impact 
3) Low power – high impact 
4) Low power – low impact 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุม่   1   และ 3 จะ
คัดเลอืกทาบทามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
11.5.3 หลักสูตรคู่เทยีบ 

รายงานสรุปผล
การฝึกงานของ
นักศึกษา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการหลกัฐาน พืน้ทีส่ าหรบัการพัฒนา 
ขอ้มลูทีต่อ้งการ

เพิม่เตมิ 
          1) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
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ตารางที ่3.31 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่
นักศึกษาเข้า

ศึกษา 

จ านวนนักศึกษาคงเหลือ (คน) จ านวน
นักศึกษาคงอยู่ 

(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
แผน (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

2554        
2555        
2556        
2557        
2558 28 26 26 26 - 4 22 
2559  18 16 15 15 18 - 
2560   16 16 16 16 - 
2561      ชะลอรับ นศ. - 
2562     11 11 - 
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ตารางที ่3.32 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนบัณฑิต (คน) จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 
ลบ จ านวนทีศ่ึกษาต่อ 

(คน) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งาน
ท าและประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว (คน) 

อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต ทั้งหมด ได้งานท า ธุรกิจส่วนตัว/

อาชีพอสิระ 
ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561* 22   0     

หมายเหต:ุ *รอข้อมูลจากการจัดโครงการพี่บัณฑิตบัญชีคืนถิ่นวันที่ 31   สิงหาคม 2562
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ตารางที ่3.33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพบัณฑิต 
ปี

การศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยรวม 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ปัญญา ความ
สัมพันธฯ์ 

การสื่อสารฯ 

2558       
2559       
2560       
2561 80 80 80 80 80 80 
2562       

หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตรุ่นที่   2 
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บทที ่4 

การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันา 
 
จุดแขง็ 

1. อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. อาจารย์ในหลักสูตรมีทักษะการสื่อสารและประสบการณ์สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรบัญชีที่มีการสอนแบบทวิภาษาหลักสูตรแรกในภาคใต้  
4. มีทักษะด้านการวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน 
5. มีทักษะการบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นชาวต่างประเทศเพื่อท าให้หลักสูตรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
2. อาจารย์ในหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการเพราะจะท าให้เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีห้องปฏิบัติการทางบัญชีและมีโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชีเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ 

 
แนวทางการพฒันา 
 อาจารย์ในหลักสูตรควรผ่านการอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะในการสอน ควรมีการท าวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นด้านบริหารธุรกิจหรือที่
เกี่ยวข้องตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับภูมิภาค ด้านการสรรหา
บุคลากรชาวต่างประเทศควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
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บทที ่5 ขอ้มลูพืน้ฐาน (Common Data Set) 
ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

1 จ านวน
หลักสูตร 
(7) 

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

หลักสูตร
นอก
ที่ตั้ง (6) 

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

นักศึกษ
า (6) 

จ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัทัง้หมดทกุระดบัการศกึษา 57  
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 57  
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
20 จ านวน

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

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 5  
21  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2  

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 3  

24 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหนง่อาจารย์ 5  
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
  

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

2  

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

3  

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

30   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

31   -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

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

ตร ีหรือเทียบเท่า 
  

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

  

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

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

เทียบเท่า 
  

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

  

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

  

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(12) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก 3  
41  -ระดับปริญญาตร ี   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต   
43  -ระดับปริญญาโท   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
45  -ระดับปริญญาเอก 3  
46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ดี ารงต าแหนง่ทางวชิาการ   
47  -ระดับปริญญาตร ี   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต   
49  -ระดับปริญญาโท   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
51  -ระดับปริญญาเอก   
52 ผลงาน

ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
(20) 

จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 4  
53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1  
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่
ออกประกาศ 

  

55  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
  

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

1  

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

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

1  

59  -ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

61  -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ   
62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
  

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

64  -ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 

  

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

ระหว่างประเทศ 
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน   
70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  

72 การมี
งานท า
ของ
บัณฑิต 
(11) 

จ านวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด    
73 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
  

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

  

75 -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ   
76 -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

 
  

77  -จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

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

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

82 -ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

  

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

  

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
88  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล    
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

  TCI กลุ่มที ่2   
89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่

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

  

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

  

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

วงรอบประเมิน) 
  

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

จ านวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

  

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

  

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

  

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบตัร   
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ล าดบั
ที ่ ชดุขอ้มลู ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ระดบัหนว่ยงาน 
หลกัสตูร คณะ 

103   -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที ่2 

  

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

  

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

  

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

เป็นวงรอบประเมิน) 
  

114 นักศึกษ
า 
เต็มเวลา
เทียบเท่
า  
(7) 

จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)  60.83  
115  -ระดับอนุปริญญา   
116  -ระดับปริญญาตร ี 60.83  
117  -ระดับ ป.บัณฑิต   
118  -ระดับปริญญาโท   
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
120  -ระดับปริญญาเอก   
121 จ านวน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย 
(24) 

จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั 2,168,900  

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,168,900  

125 จ านวนเงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั 1,530,000  
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126   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,530,000  

129 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่) 5  
130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5  
133 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีป่ฏบิัตงิานจรงิ (ไมน่บัรวมผูล้าศกึษาตอ่)   
134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
137 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาตอ่   
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
141 จ านวนนกัวจิยัประจ าทีล่าศกึษาตอ่   
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
145 จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 4  
146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1  

147   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

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

1  

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
154 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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156   -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 2 
  

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

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

1  

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

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

1  

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
169   -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  
170 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร   
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  

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

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

  

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

หนึ่ง หรือผ่านสือ่อิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

ระหว่างประเทศ 
  

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

 


