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คานา
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2563 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดาเนินการ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งต่ อ
มหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง สาธารณชน เนื้อหาของรายงานประกอบด้ว ย
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูลรายงานเป็นช่วงปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นผลการ
ด าเนินงานจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหาร การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มิถุนายน 2564
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
บทที่ 1 บทนา
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1.3 โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
1.4 นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา
1.5 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทที่ 3 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
3.1 AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO
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3.3 AUN 3: Teaching and Learning Approach
3.4 AUN 4: Student Assessment
3.5 AUN 5: Academic Staff
3.6 AUN 6: Student Support Service
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3.8 AUN 8: Output and Outcomes
บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
หลัก สูต รบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิช าพัฒ นาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจาปีการศึกษา 2563 มีการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) และได้จัดทารายงานประเมินตนเองและผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 8
ด้าน ดังนี้
 AUN 1: Expected Learning Outcomes – ELO
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4
 AUN 2: Programme Structure and Content
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4
 AUN 3: Teaching and Learning Approach
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4
 AUN 4: Student Assessment
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
 AUN 5: Academic Staff
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4
 AUN 6: Student Support Service
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
 AUN 7: Facilities and Infrastructure
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 4
 AUN 8: Output and Outcomes
ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ 3
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. ประวัตโิ ดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่
ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการ
ดาเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทาหน้าที่ เป็นผู้
บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุน งบประมาณจากวิทยาเขต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 373 (3/2559) เมื่อวัน ที่ 2 เมษายน 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และ
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2551 ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที่
334(7/2554) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย ตัดสินใจ
วางแผน และจัดทากลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตาม ตรวจสอบ รายงานและสื่อสารแผนงานหรือโครงการทางธุรกิจ
3. มีความเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะการสื่อสาร และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสามารถ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ ทางบริหารธุรกิจอยู่ตลอดเวลา
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ โดยร้อยละ 10 ของบัณฑิตจบใหม่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอีกกว่าร้อยละ 50 ที่ไปทางานบริษัท ก็ได้นาคุณลักษณะดังกล่าวไปช่วยพัฒนา
กิจการของบริษัทจนมีตาแหน่งก้าวหน้า เลื่อนขั้นตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นภายใน 3-5 ปี
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2. การผลิตบัณฑิตที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์ ลงพื้น ที่ในสถานการณ์จริงเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
3. การจัดทาแผนธุรกิจ หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทาให้บัณฑิตสามารถจัดทาแผนธุรกิจเอง
ได้จริงตั้งแต่กระบวนวางแผนและออกแบบแนวคิดทางธุรกิจ ศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของธุรกิจ การ
จัดทาแผนธุรกิจจริง และการนาเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อยื่นขอทุน
4. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยการออกฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยเฉพาะ
โครงงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นสาขา
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ใ นระดั บ วิ ท ยาเขตและเป็ น ตั ว แทนไปประกวดโครงงานในระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับภาคใต้ตอนบนต่อเนื่องทุกปี
5. การสร้างความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับ สนุนใน
การเป็นวิทยากร การสร้างแรงบันดาลใจด้านการประกอบธุรกิจ การศึกษาดูงาน และการรับนักศึกษา
เข้ า สหกิ จ ฝึ ก งาน และมี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหอการค้ า จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ก ั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
6. เครือข่ายศิษย์เก่า ด้วยหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยา
เขตสุราษฎร์ธานีในปี 2546 จึงมีศิษย์เก่าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บริหารระดับกลางในบริษัท
ต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายในการร่วมผลิตบัณฑิต อาทิ การเป็นวิทยากร การแนะแนวรุ่นน้อง การศึกษาดู
5
งาน และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/ภาควิชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยึ ด
แนวนโยบายการประกันคุณภาพของสาขาวิชาสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดย
กาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพ
ภายในนั้น หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติให้ในปีการศึกษา 2558
เป็นต้นไป หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (ใช้เกณฑ์ AUN-QA) จึงได้ยึดแนวนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบาย
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสาขาวิชา
5. ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
1. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. ฝึกงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสหกิจศึกษา
- ฝึกงานหรือปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
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134

หน่วยกิต

32 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
90 หรือ 93 หน่วยกิต
34
หน่วยกิต
56 หรือ 59 หน่วยกิต
38
หน่วยกิต
18 หรือ 21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หรือ 6
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

สาหรับกลุ่มวิชาชีพเลือกที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวน 9-12 หน่วยกิต โดยมีให้เลือก
จานวน 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร
3. กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
จากโครงสร้างของหลักสูตรนั้น มีความโดดเด่นด้านกลุ่มวิชาชีพเลือกที่ทางหลักสูตรให้นักศึกษา
เลือกตามความชอบ ถนัด สนใจหรือสอดคล้องกับธุรกิจทางบ้าน โดยให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ทาให้นักศึกษาได้เรียนในกลุ่มวิชาชีพเลือกดังกล่าวทุกภาคการศึกษา
จนจบชั้นปีที่ 4 อีกทั้งยังมีกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายในการ
ทางานหรือธุรกิจในอนาคต โดยทางหลักสูตรมีนโยบายให้จานวนนักศึกษาสหกิจมีประมาณร้อยละ 20
ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2563 จานวนนักศึกษาที่ประสงค์เลือกสหกิจจานวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 29 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด 97 คน
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาฝึก งาน หรือปัญหาพิเศษ ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 21
หน่วยกิต
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก จานวน 18 หน่วยกิต
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ดร.สิริภัทร์
โชติช่วง
ดร.ชมพูนุท
ด้วงจันทร์
ดร.รพี
พงค์พานิช
อาจารย์นงค์รัตน์
แสนสมพร
อาจารย์ปิยาภรณ์
ปิยะวาณิชเสถียร
 อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์
สุตตาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทิภัค
เพียรโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์
เขมะพันธุ์มนัส
ดร.ฬุลิยา
ธีระธัญศิริกุล
ดร.บุญฑริกา
ใจกระจ่าง
ดร.สุภาวดี
สุทธิรักษ์
ดร.ยุวดี
ลีเบ็น
ดร.ระพีพันธ์
เผ่าชู
อาจารย์จิรยุทธ์
จันทนพันธ์
อาจารย์สมนึก
เลิศแก้ว
อาจารย์ดวงใจ
ตันติวัตรกุล

8

 บุคลากรสนับสนุน
นางปราณี
นายธวัชชัย
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวนวรัตน์
นางสาววัลลภา
นายบริชัย
นางสาวจินตนา
 นักศึกษา

สุวรรณนิตย์
ทองธรรมชาติ
จันทวงศ์
เต่งศิริธรรม
ภู่วานิชย์
รักษาชุม
มีนา

ชัน้ ปีที่
1
2
3
4
ตกค้าง
 ผูส้ าเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
2563
2562
2561
2560
2559
 ศิษย์เก่า
ปีการศึกษา
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557

จานวนนักศึกษา
33
47
50
110
3
จานวนนักศึกษาทัง้ หมด
471
376
263
192
93

จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จ
95
113
71
99
93
จานวนบัณฑิต
95
113
71
99
93
89
70
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และปรับปรุงหลักสูตรมาสาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของ
หลักสูตรปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2551 (นักศึกษารหัส’51) จนถึงปัจจุบัน รวมมีศิษย์เก่าของหลักสูตร 7
ปีย้อนหลัง รวม จานวน 630 คน
 งบประมาณ
งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

ค่าบารุงการศึกษา

2561

2562

2563

2564

721,200

1,442,400 2,163,600 2,884,800

2,884,800

ค่าลงทะเบียน

3,118,800

6,237,600 9,356,400 12,475,200

12,475,200

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,800,000

1,944,000 2,099,500 2,267,500

2,448,900

รวมรายรับ
5,640,000
งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)

9,624,000 13,619,500 17,627,500

17,808,900

หมวด เงิน

ปีงบประมาณ
2562

2560

2561

1,800,000
883,000
536,600
3,219,600

1,944,000
1,603,000
709,400
4,256,400

2,099,500
2,323,000
884,500
5,307,000

2,267,500
3,043,000
1,062,100
6,372,600

2,448,900
3,043,000
1,098,380
6,590,280

ค่าครุภัณฑ์

2,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม (ข)

2,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม (ก) + (ข)

5,219,600

4,356,400

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน

จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2563

2564

5,407,000 6,472,600 6,690,280

120

240

360

480

480

43,500

18,200

15,000

13,500

13,900
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 สิง่ อานวยความสะดวก และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
โดยมีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่รองรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งในส่วน
ของจ านวนของห้อ งบรรยายยัง มี ไม่ เพี ยงพอต่ อ จ านวนความต้ อ งการในการจั ดการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่มีความจุจานวนนักศึกษาได้ 120 คนขึ้นไปมีจ านวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับความต้องการของทุกหลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาในปริมาณที่เท่ากันถึง 5 หลักสูตร และยังคง
ขาดพื้นที่ส่วนกลางสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ที่มีความจาเป็นต่อการทา
กิจกรรมกลุ่ม การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการทางานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่ม อีกทั้งพื้นที่ของห้องบางห้องที่จัดให้ยังไม่เหมาะสม
สาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
ในปีการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ในส่วนของระบบยังมีขัดข้องใน
การใช้งานบ้างในช่วงแรกทาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปค่อนข้างลาบากและล่าช้า ส่วนของการใช้
งานขาดความคล่องตัวในการใช้งานในช่วงแรกทั้งอาจารย์และนักศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ประมาณ 1-2 อาทิตย์
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บทที่ 2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
4

5

6

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
คุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต ร มี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือ ด ารงต าแหน่ง ทางวิช าการไม่ต ่ากว่าผู้ช ่วยศาสตราจารย์ และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต ่ า กว่ า ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน
คุณ สมบั ต ิข อง อาจารย์ผู้ ส อน ที ่เป็น อาจารย์ พิเศษ (ถ้า มี) มี คุณ วุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณ วุฒ ิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้อง
ปรับ ปรุ ง ให้เสร็จและอนุม ัต ิ / ให้ความเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ทยาลัย /
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1,2,3)
สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ
ตรงหรือ
ในรอบ 5 ปี*
ตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทาง
สัมพันธ์กบั
วิชาการ รายชือ่
วิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีที่
สาขาทีเ่ ปิด
ตาม มคอ. 2
รายชือ่ ปัจจุบนั
สาเร็จการศึกษา
สอน
และเลขประจาตัว และเลขประจาตัว
ประชาชน
ประชาชน
สัม
ตรง
พันธ์

1.นางสาวสิริภัทร์ อาจารย์
PhD/Marketing/2557 
โชติช่วง*
บธ.ม./
เลขประจาตัว
การตลาด/2548
ประชาชน
บธ.บ./การบัญชี/2545
3909800316139


2. นางสาวนงค์ อาจารย์
บธ.ม./
รัตน์ แสนสมพร*
บริหารธุรกิจ/2554
เลขประจาตัว
บธ.บ./
ประชาชน
บริหารธุรกิจ/2551
1809900127251


3. นางสาว
อาจารย์
PhD/Management
ชมพูนุท ด้วง
Science and
จันทร์*
Engineering/2017
วท.ม./การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร/
2552
วท.บ./อุตสาหกรรม
เกษตร/2548


4.นางสาวปิยา
อาจารย์
M.ED/Leadership
ภรณ์ ปิยะวานิช
and
เสถียร
Management/2553
ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ/2549


5.นายรพี พงษ์ อาจารย์
PhD./Agricultural
พานิช
Economic and
Management/2559
13

สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ
ตรงหรือ
ในรอบ 5 ปี*
ตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทาง
สัมพันธ์กบั
วิชาการ รายชือ่
วิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีที่
สาขาทีเ่ ปิด
ตาม มคอ. 2
รายชือ่ ปัจจุบนั
สาเร็จการศึกษา
สอน
และเลขประจาตัว และเลขประจาตัว
ประชาชน
ประชาชน
สัม
ตรง
พันธ์
M.B.A/Electronic
Commerce/2554
บธ.บ./การ
จัดการ/2551
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครือ่ งหมาย * หลังรายชือ่ อาจารย์ที่เป็นผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ตารางที่ 1.2 รายชื่อ และคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชือ่ ปัจจุบนั
และเลขประจาตัวประชาชน
1. นางสาวสิริภัทร์ โชติช่วง*
เลขประจาตัวประชาชน
3909800316139
2. นางสาวนงค์รัตน์ แสนสมพร*
เลขประจาตัวประชาชน
1809900127251
3. นางสาวชมพูนุท ด้วงจันทร์*

4. นางสาวปิยาภรณ์ ปิยะวานิช
เสถียร

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาทีเ่ ปิดสอน
ตรง

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



PhD/Management
Science and
Engineering/2017
วท.ม./การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร/2552
วท.บ./อุตสาหกรรมเกษตร/
2548
M.ED/Leadership and
Management/2553
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ/2549
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สัมพันธ์





ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชือ่ ปัจจุบนั
และเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาทีเ่ ปิดสอน
ตรง

สัมพันธ์

5. นายรพี พงษ์พานิช


PhD./Agricultural
Economic and
Management/2559
M.B.A/Electronic
Commerce/2554
บธ.บ./การจัดการ/2551
หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ขอ้ 1 จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.....................................................................
เกณฑ์ขอ้ 2 คุณสมบัตขิ องผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน
5 ปี ย้อนหลัง*
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................
เกณฑ์ขอ้ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตา่ กว่าผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผสู้ อน (ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 เกณฑ์ขอ้ 4,5)
สถานภาพ

ประสบการณ์ จานวนชัว่ โมงที่
ทางานที่
สอนในรายวิชา
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีที่
เกีย่ วข้องกับวิชา
นัน้ **
และรายชือ่ อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
สาเร็จการศึกษา
ทีส่ อน**
(สาหรับอาจารย์
ผูส้ อน
ประจา พิเศษ (สาหรับอาจารย์
พิเศษ)
พิเศษ)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ PhD/Management/2556 
ดร.เกษราภรณ์
กจ.ม./การจัดการทั่วไป/
สุตตาพงศ์
2548
สส.บ./สารสนเทศศึกษา/
2546
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ PhD/Marketing/2555

ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ M.B.A/Marketing/2542
บธ.บ./การตลาด/2539
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.B.A/Business

ดร.กรวินท์
Administration/2558
เขมะพันธุ์มนัส
บธ.ม./บริหารธุรกิจ/2545
บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
2536
4 ดร.ฬุลิยา
PhD/Management/2555 
ธีระธัญศิริกุล
บธ.ม./บริหารธุรกิจ/2545
B.Sc./Accounting/2535
5 ดร.บุญฑริกา
PhD/Accounting/2556

ใจกระจ่าง
บช.ม./การบัญชีบริหาร/
2547
บธ.บ./การบัญชีต้นทุน/
2544
6 ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์ PhD/การจัดการ/2556

บช.ม./การบัญชี/2543
บช.บ/การบัญชี/2540
7 ดร.ยุวดี ลีเบ็น
PhD/ Agribusiness

Management
/2556.
ศศ.ม./ธุรกิจการเกษตร/
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สถานภาพ

ตาแหน่งทางวิชาการ
และรายชือ่ อาจารย์
ผูส้ อน

8 ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

9 อาจารย์จิรยุทธ์
จันทนพันธ์
10 อาจารย์สมนึก
เลิศแก้ว
11 อาจารย์ดวงใจ
ตันติวัตรกุล

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/ปีที่
สาเร็จการศึกษา

ประสบการณ์ จานวนชัว่ โมงที่
ทางานที่
สอนในรายวิชา
เกีย่ วข้องกับวิชา
นัน้ **
อาจารย์ อาจารย์
ทีส่ อน**
(สาหรับอาจารย์
ประจา พิเศษ (สาหรับอาจารย์
พิเศษ)
พิเศษ)

2551
บธ.บ./วิทยาการจัดการ/
2549
PhD/International
Business
Management/2559
บธ.บ./การจัดการ
ทั่วไป/2554
บธ.บ./การบัญชี/2547
บธ.ม./การเงิน/2545
บธ.บ./บริหารธุรกิจ/2538
บช.ม./การบัญชี/2556
บธ.บ./การบัญชี/2547
บช.ม./การบัญชี/2546
น.บ./นิตศาสตร์/2554
บช.บ./การบัญชี/2543







ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................................
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
นั้น (**)
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ....................................................................
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เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
ประกาศใช้ในปีที่ 8)
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 หลักสูตรวิทยาการจัดการ และปรับปรุง
หลักสูตรครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2554 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
ผลการกากับมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ.......................................................................
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
(การเขียนผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือนาไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้)
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ (ไม่มีเอกสาร คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐาน)
หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการ
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตาม
ตามเกณฑ์
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึง มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่า
การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
เกณฑ์
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติชั้นนา
ชั้นนา
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AUN 1 : Expected Learning Outcomes
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
1.1 The programme to show that the
expected learning outcomes are
appropriately formulated in
accordance with an established
learning taxonomy, are aligned to
the vision and mission of the
university, and are known to all
stakeholders.
1.2 The programme to show that the
expected learning outcomes for all
courses are appropriately
formulated and are aligned to the
expected learning outcomes of the
programme.
1.3 The programme to show that the
expected learning outcomes consist
of both generic outcomes (related
to written and oral communication,
problemsolving, information
technology, teambuilding skills, etc)
and subject specific outcomes
(related to knowledge and skills of
the study discipline).
1.4 The programme to show that the
requirements of the stakeholders,
especially the external stakeholders,
are gathered, and that these are
reflected in the expected learning
outcomes.
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คะแนน
4
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เกณฑ์
1
1.5 The programme to show that the
expected learning outcomes are
achieved by the students by the
time they graduate.
Overall opinion
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คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision
and mission of the university, and are known to all stakeholders.
การวางแผน
- มคอ.2
คณะศิลปศาสตร์และวิท ยาการจัดการ ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการบริหาร - เว็บไซด์
หลักสูตร ในการด าเนินการบริหารและดูแลให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ มหาวิทยาลัยสงขลาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งฉบับปัจจุบันได้ ครินทร์
กาหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ต้อง https://www.psu.ac
มีการปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา .th/?page=introduc
ธุรกิจ ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และในปัจจุบันได้ใช้ e2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นการปรับปรุง - เว็บไซด์วิทยาเขตฯ
หลักสูตรครั้งที่ 4 ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต https://www.surat.p
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และในปีการศึกษา พ.ศ. su.ac.th/demo/visio
2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับ n.php
นาไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ต่อไป
- เว็บไซด์คณะฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง http://lams.surat.ps
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามรอบของการปรับปรุง และใช้การประกันคุณภาพ u.ac.th/lamsv2/abo
หลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ut.php
(Expected Learning Outcome; ELOs) โดยกระบวนการกาหนด ELOs ของ - ตารางที ่ 1.1 ผล
หลั ก สู ต รฯ มี แ ผนและการด าเนิ น การโดยให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร การเรียนรู้ที่คาดหวัง
คณะกรรมการหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมหารือ ของหลั ก สู ต รระดั บ
และพัฒนา ELOs ให้มีความชัดเจน โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ELOs ในหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
สอดคล้องพันธกิจ วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ คณะฯ (ตารางที่ ท ี ่ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ
1.1) ทั้งนี้การปรับปรุง ELOs เป็นไปตามความกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(ตารางที่1.2) และตามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อาทิเช่น - ตารางที ่ 1.2 ผล
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ศิษย์ เก่า นักศึกษา และคณะกรรมการ การเรียนรู้ที่คาดหวัง
บริหารหลักสูตร มาเป็นข้อมูลร่วมในการกาหนด ELOs ด้วย เพื่อผลิตบัณฑิตที่ ของหลั ก สู ต รระดั บ
สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้ ใช้บัณ ฑิต รวมถึง การเปลี่ยนแปลง ELOs ในหลักสูตร
ทางด้านเทคโนโลยี ตลาดแรงงาน และสภาพสังคม เป็นต้น
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
การดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับ TQF
สาหรับการเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิ ท ยาลั ย /คณะฯ ให้ บ ุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ได้ ร ั บ รู ้ ไ ด้ ส ื ่ อ สารผ่ า น

22

ผลการดาเนินงาน
Website มหาวิทยาลัยและคณะฯ ส่วนการเผยแพร่ ELOs ของหลักสูตร
หลัก สูต รได้มอบหมายให้อ าจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น ผู้แจ้งให้กับนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติให้
บรรลุตาม ELOs ต่อไป
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ
พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
2. สร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้

รายการหลักฐาน

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นาของภาคใต้และประเทศไทย ด้านการผลิตบัณฑิต และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ
โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนาการบูรณาการศาสตร์
ด้านการจัดการและธุรกิจในระดับภาคใต้
พันธกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และวิ จ ั ย ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์ ภาษา รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้ง
ให้บริการวิชาการแก่ภาคใต้
1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the
programme.
การวางแผน
- มคอ.2
ในการจัดทา CLO ได้นั้นจะใช้ ELO เป็นตัวตั้งต้น โดยในแต่ละรายวิชาได้ - มคอ.3
กาหนดวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา วิธีการจัดการ - ตารางที่ 1.3 การ
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ผ่านแนวทางการปลูกฝังทักษะ กระจายผลการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ให้ ส อดคล้อ งไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน (ด้า น ที่คาดหวังลงสู่
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รายวิชา
และความรับ ผิดชอบ ทัก ษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยการประชุมอาจารย์ผู้สอนได้การพิจารณาโครงร่าง
รายวิชาและจัดทา CLO ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของรายวิชาต่างๆ
ของ CLOs กับ ELOs
สาหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย 8
ข้อ มีรายละเอียดดังนี้
1. ประยุก ต์ใช้ความรู้และเครื่อ งมือ ทางบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติง านใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
2. ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ในองค์กรธุรกิจ
3. พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดทาแผนธุรกิจในการประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
4. มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
5. บริหารจัดการองค์กรตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร
และภาวะความเป็นผู้นาบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
6. เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ เ หมาะสม เพื ่ อ การค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
ประมวลผล และนาเสนอผลงานทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
7. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ของวิทยาการใหม่ ๆ
8. มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่
การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ข้อสามารถนามา Mapping กับรายวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรดังแสดงในตารางที่ 1.3
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic
outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information
technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to
knowledge and skills of the study discipline).
การวางแผน
- มคอ.2
หลักสูตรได้กาหนดให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความครอบคลุมทั้งผลการ - ตารางที่ 1.4 ผล
เรียนรู้ทางทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific LOs) และทักษะทั่วไป (Generic การเรียนรู้ที่คาดหวัง
LOs) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.4 หลักสูตรกาหนดและดาเนินการสอนให้ ของหลักสูตร (ความรู้
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การ และทักษะทั่วไป/
พูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานเป็นทีม ฯลฯ ) และ ความรู้และทักษะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) ดัง เฉพาะทาง)
ตารางที่ 1.4
1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning
outcomes.
กระบวนการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร:
- รายงานประชุม
การวางแผน
คณะกรรมการร่าง
1. แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตร
2. จัดประชุมเพื่อน าวิสัยทัศน์และพันธกิจระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ - เครื่องมือ
คณะเพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบสอบถามต่างๆ
3. ประชุมเพื่อ วิเคราะห์ ประเมิน ความส าคัญของผู้มีส ่วนได้ส่วนเสียของ - ตารางที่ 1.5 การ
หลักสูตรในแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม พร้อมทั้งติดต่อประสานงานใน สะท้อน ELOs ใน
ส่วนของการให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม และวางแผนรูปแบบและวิธีการในการเก็บ หลักสูตรปรับปรุงปี
ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
พ.ศ. 2559 ต่อกลุ่มผู้
4. ประชุมเพื่อออกแบบข้อค าถามและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวข้อง
การดาเนินงาน
1. สารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 นักศึกษาปัจจุบัน ดาเนินการโดยจัดทาแบบสารวจเพื่อหาความต้องการ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการโดยสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนและจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อหาความต้องการและ
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจ ดาเนินการ
โดยการสัมภาษณ์ความคิ ดเห็นเพื่อนาข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและทิศทางที่
จะควรจะปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
1.4 ผู้ใช้บ ัณ ฑิต ด าเนิน การโดยส ารวจความต้องการและความจ าเป็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงทักษะเฉพาะตามสาขาวิชาของ
บัณฑิต
1.5 ศิษย์เก่า ทั้งที่ท างานประจ าในภาคเอกชน และเป็นผู้ประกอบการ
ด าเนินการโดยมีการเชิญมาบรรยายหรือถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง
รวมถึงเสนอแนะแนวทางให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรในการปรับรูปแบบการ
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เรียนการสอน รายวิชาที่สอน รวมถึงทิศทางวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. นาผลจากการสารวจที่ได้มาสรุปผลและวิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มระหว่างองค์
ความรู้ และทั ก ษะ โดยมีก ารแบ่ง ประเภทออกเป็น 2 ด้าน 1) ทักษะทั่วไป
(Generic LOs) และ 2) ทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ (Specific LOs)
3. ยกร่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสารวจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ซึ่งให้ความเห็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานสกอ. ซึ่งกาหนด 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
4. ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากข้อมูล
ทุกส่วนและสรุปเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน คื อ นักศึกษาสามารถ
จัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งจากความสามารถดังกล่าวเป็นที่มาของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 8 ข้อที่นักศึกษาจะต้องมี
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พัฒนาธุรกิจ มีการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีการปรึกษากันทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบ
ทางการที่มีการจัดประชุมกันประจาทุกเดือน นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุม
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาทุกครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อปรับรูปแบบของการ
สอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากที่ สุด และมี
การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะที่เวลาก าหนดท าให้ได้ข้อมูลที่น ามา
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาและปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ทันสมัยสอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ อย่างชัดเจน โดยการผ่านกระบวนการทบทวน
การประชุม การพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว
- ความชัดเจนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:
หลักสูตรนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์ของสกอ. ซึ่งบังคับใช้กับทุก
หลักสูตรในอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งคาอธิบายในแต่ละเกณฑ์ไม่สามารถ
วัดผลได้
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- ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ:
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารพิ จ ารณา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ ให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
จากผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รทั ้ ง หมด 8 ข้ อ นั ้ น มี ค วาม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ
การปรับปรุง
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรวจสอบย้อนกลับ
กับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาถึงความ
สอดคล้องของรายวิชาและผลการเรียนรู้
2. จัดท าตารางสรุปรายวิชาที่แสดงถึ งการตอบโจทย์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ตารางที่ 1.3
การดาเนินงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ประกอบด้วย
1) ผู้ใช้บัณฑิต
2) ศิษย์เก่า
3) นักศึกษาปัจจุบัน
4) อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับ ปรุง ผลการเรียนรู้ท ี่คาดหวัง หลักสูตรได้ จัดประชุมเพื่อน า
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามาพิจารณา ดังนี้
1.1) กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต (คัดเลือกผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดาเนิ นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้
บัณฑิตบางส่วนถึงคุณลักษณะที่จาเป็นของบัณฑิตของหลักสูตร)
กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที ่ มี
คุณลักษณะดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานเอกชน มีความต้องการบัณฑิตที่มีคุณลั กษณะ
ดังนี้
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- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
- มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการทางาน
- มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา
- สามารถเขียนแผนธุรกิจได้
1.2) กลุ่มศิษย์เก่าและบัณฑิต ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความ
คิดเห็นในส่วนคุณลักษณะของบัณฑิต สามารถสรุปได้ดังนี้
กลุ่มศิษย์เก่า
- การนาเทคโนโลยีมาใช้/ การเข้าใจเทคโนโลยี
- ทัศนคติในการมองทางธุรกิจ (Mind Set) (การเป็นผู้ประกอบการ)
- การปรับตัว การเข้าสังคม
- ควรให้มีประสบการณ์จริง เช่น บริษัทจาลอง
- ความอดทน/ ขยัน/ มีเป้าหมาย
- การทางานแบบมีประสบการณ์
กลุ่มบัณ ฑิต (จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมิน คุณ ลักษณะตามผลการ
เรียนรู้ท ี่ค าดหวัง ที่เหมาะสมของโครงสร้างและรายวิช าในหลักสูต ร) โดย
ต้องการให้บัณฑิตปัจจุบันมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความคิดสร้างสรรค์
- รอบรู้ทันเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ
- ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- การฝึกประสบการณ์จริง
- ทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์
1.3) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน (จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้)
- ความรอบคอบ ช่างสังเกต มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในการทาธุรกิจ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารธุรกิจ เป็นนักวางแผนที่ดี สามารถคิด
วิเคราะห์ แยกแยะและนาไปปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
- มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเทคโนโลยีต่างๆ
- มีทักษะในการพูด การสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
- มีไหวพริบ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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1.4) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล เพื่อ สอบถามความคิด เห็ น ในสถานการณ์ปั จจุ บัน และอนาคตที่
หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ด้านทักษะ
- เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทันกับโลกปัจจุบัน
- ทักษะการนาเสนอ
- ทักษะการมีส่วนร่วม
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- การคิดแบบรวบยอด
- เน้น critical / design thinking
คุณลักษณะของบัณฑิต
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะด้าน soft skills
- ความสามารถทางด้าน EQ
2) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
นามาออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ข้อนั้น สามารถสะท้อนถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียกลุ่มต่างๆ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้แห่งชาติ (TQF) วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย/ คณะฯ
สามารถสรุปที่มาของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดังนี้
ELO 1 ประยุก ต์ใช้ค วามรู้ และเครื่องมื อทางบริหารธุ รกิจเพื่อการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ELO 2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
ELO 3 พั ฒ นาแนวคิ ด และนวั ต กรรมเพื ่ อ จั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ในการ
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม
ELO 4 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ELO 5 บริหารจัดการองค์กรตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทักษะ
การสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นาบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ELO 6 เลือ กใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อการค้น คว้า
วิเคราะห์ ประมวลผล และนาเสนอผลงานทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
ELO 7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
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รายการหลักฐาน

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ELO 8 มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the
students by the time they graduate.
การวางแผน
- มคอ.2
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาธุรกิจได้มีการวางแผนและร่วมกัน - มคอ.3
ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ - ตารางที่ 1.6 ผู้เรียน
เสนอหลักสูตรผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่จาเป็นครบถ้วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. บรรลุผลการเรียนรู้ที่
2559 (มคอ 2) ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรจานวนหน่วยกิต รวมทั้งหมด 134 คาดหวัง (ELO) ของ
หน่วยกิต มีแผนการเรียน 4 ชั้นปี โดยจัดลาดับตามความสาคัญของรายวิชา หลักสูตรแต่ละชั้นปี
โดยเริ่มต้นจากวิชาพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิช าแกนและกลุ่ม
วิชาชีพ (ตารางที่ 1.6)
การดาเนินงาน
หลักสูตร แผนการเรียน และแผนการสอนในรายวิชา ต้องมีการออกแบบให้
มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงทุกภาค
การศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมสาขาวิชา และที่ส าคัญการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น ต้องคานึงถึง ELOs ตามที่ได้มีการกาหนดไว้
ในหลักสูตร (มคอ. 2)
การตรวจสอบ
กลไกการทวนสอบอย่างเป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน คือ การบรรลุ
ELOs ของหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีการการออกแบบให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง ELOs กับระดับการเรียนรู้ตามนักศึกษาแต่ละชั้นปี 1 ถึง 4
ดังรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาใน (AUN2)
- การทวนสอบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบในแต่ละชั้นปี
โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนการสอน วิธีการวัดผล กลยุทธ์ ใน
การประเมิน ผลการเรียนรู้ จะต้ อ งแสดงอยู่อย่า งครบถ้ว นใน มคอ. 3 และ
จะต้องมีการเสนอเพื่อให้หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมทั้งในแง่ของความ
ครบถ้วน และ ความทันสมัย และอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา อีกทั้งเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานเนื้อหาในแต่ละรายวิชาตลอดจนข้อสอบ จึงได้มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ เพื่อเป็นทวนสอบในทุกรายวิชา และทุกภาค
การศึกษา และเมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน
จะต้อ งมีก ารน าผลการประเมินมา ปรับปรุงการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- ในแต่ละชั้นปีการศึกษาทางหลักสูตรได้มีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตจาก
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ผลการดาเนินงาน
รายวิชาฝึก งานและสหกิจศึกษา ถึง ความพึงพอใจของบัณฑิต ตลอดจนการ
ประเมินโดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษาที่สะท้อนออกมาว่ามี
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้กาหนดไว้หรือไม่

รายการหลักฐาน

ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรระดับ ELOs ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตร

มหา
วิทยาลัย

ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ
เพื่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ELO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
ELO3 พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดทาแผนธุรกิจ
ในการประกอบการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ELO4 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ELO5 บริหารจัดการองค์กรตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นาบน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ELO6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อ
การค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลงาน
ทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
ELO7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ELO8 มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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วิทยาเขต

คณะฯ

































ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรระดับ ELOs ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่
สอดคล้องกับ TQF
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ
คุณธรรม
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
ความรู้ ทาง
หลักสูตร
จริยธรรม
และความ
สือ่ สารและการ
ปัญญา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
ELO1 ประยุก ต์ใช้ ความรู ้และ


เครื่องมือทางบริหารธุรกิจเพื่อการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานการณ์ จ ริ ง ได้
อย่างเหมาะสม
ELO2
ประเมิ น และออกแบบ


กระบวนการทางธุ รกิ จ เพื่ อ แก้ไ ข
ปั ญ หาการด าเนิ น งานในองค์ ก ร
ธุรกิจ
ELO3
พั ฒ นาแนวคิ ด และ



นวัตกรรมเพื่อจัดท าแผนธุรกิจใน
การประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม
ELO4
มี ท ั ก ษะความเป็ น


ผู้ประกอบการ
ELO5 บริหารจัดการองค์กรตาม



บทบาทหน้ า ที ่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ทั ก ษะการสื ่ อ สารและภาวะความ
เป็น ผู้น าบนพื้น ฐานคุณ ธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ELO6
เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี

สารสนเทศที ่ เ หมาะสม เพื ่ อ การ
ค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และ
น าเสนอผลงานทางธุ ร กิ จ และ
โครงงานธุรกิจ
ELO7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
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ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ
คุณธรรม
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
ความรู้ ทาง
หลักสูตร
จริยธรรม
และความ
สือ่ สารและการ
ปัญญา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
ELO8 มีความรับผิดชอบต่อสังคม


ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน าไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตารางที่ 1.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา
รหัสวิชา

ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8

ชือ่ รายวิชา
กลุม่ วิชาแกน

926-111
926-141
926-151
926-190
926-213
926-221
926-231
926-311
929-100
931-104
934-020
934-103

ธุรกิจและหลักการจัดการ
การเงินธุรกิจ
หลักการตลาด
การใช้เครื่องใช้สานักงาน
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการดาเนินงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์
หลักเศรษฐศาสตร์
การบัญชีการเงิน
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ






 

 





















 








กลุม่ ชีพบังคับ
926-112
926-211
926-251
926-312
926-313

การเจรจาต่อรอง
นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ภาวะผู้นาและจริยธรรมธุรกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
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รหัสวิชา
926-341
926-351
926-392
926-411
926-491
926-492
926-495
931-204
936-333
926-212
926-233
926-234
926-241
926-243
926-244
926-261
926-262
926-316
926-319
926-342
926-343
926-344
926-361
926-363
926-441
926-452
926-461

ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8
การบริหารการเงิน


การบริหารการตลาด
 
วิจัยธุรกิจ

 
แผนธุรกิจ
 


โครงงานวิจัยธุรกิจ

 
สัมมนาทางบริหารธุรกิจ


เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน

การบัญชีบริหาร


ภาษาอังกฤษสาหรับโทอิค

กลุม่ วิชาชีพเลือกการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการความรู้ในองค์กร


การวิเคราะห์เชิงปริมาณ


การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ



การวางแผนการเงินส่วนบุคคล


ตลาดและสถาบันการเงิน


การวิเคราะห์ทางการเงิน


ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่


การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


การพัฒนาทักษะการบริหาร


กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม

 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์


การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน


การจัดการความคิดสร้างสรรค์


การวางแผนกลยุท ธ์ท างการตลาดเพื่อการแข่ง ขั น


สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จริยธรรมสาหรับผู้บริหารทางการเงิน


การบริหารการค้าปลีก



การจัดการธุรกิจครอบครัวและการจัดการธุรกิจแฟรน



ไชส์
ชือ่ รายวิชา
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รหัสวิชา

ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8



ชือ่ รายวิชา

926-464 การจัดการโครงการ
หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
926-469
ย่อม
934-341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุม่ วิชาชีพเลือกธุรกิจเกษตร
922-439 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

926-223 พฤติกรรมองค์การ
926-234 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ

926-271 หลักการตลาดสินค้าเกษตร

926-272 การจัดการธุรกิจเกษตร

926-314 การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
926-315 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
926-316 การพัฒนาทักษะการบริหาร

926-317 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน

926-331 การจัดหาและการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน

926-332 การจัดการของคลังสินค้า

926-355 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

926-371 นโยบายธุรกิจเกษตร

926-372 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
926-373 การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณภาพสินค้าเกษตร

926-431 การออกแบบและปฏิบัติการคลังสินค้า

926-432 การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า

926-471 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจเกษตร
การค้าสินค้าเกษตรและข้อตกลงการค้าระหว่าง
926-472

ประเทศ
926-479 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจเกษตร
กลุม่ วิชาชีพเลือกธุรกิจระหว่างประเทศ
926-254 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

926-281 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

926-282 การเงินระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา

ชือ่ รายวิชา

926-284
926-318
926-319
926-353
926-354
926-356
926-381
926-382
926-383
926-384
926-386
926-387
926-481
926-482
926-483
934-489

กลยุทธ์การตลาดโลก
กลยุทธ์ระดับโลกและการจัดการ
กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การตลาดธุรกิจบริการ
นวัตกรรมการบริการและความสร้างสรรค์
การขนส่งระหว่างประเทศ
การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
กฎระเบียบและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การจัดการพาณิชย์นาวี
หลากมุมมองเรื่องธุรกิจโลก
การนาเข้า-ส่งออก
การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
หัวข้อพิเศษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุม่ ฝึกงานสหกิจ
การฝึกงาน
ปัญหาพิเศษ
สหกิจศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไป
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประโยชน์เพื่อมนุษย์
รู้รอด ปลอดภัย
จิตวิวัฒน์
ชีวิตที่ดี
ทักษะชีวิตสาหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คิดเป็น คิดสนุก

926-493
926-494
926-496
001-102
935-001
935-002
950-101
950-102
935-003
001-103
935-004
935-005
935-006

1
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ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
2 3 4 5 6 7 8





 

 




 
 



 

 
 


 







 
  












ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8
935-007 สนุกคิด

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

935-010 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน

935-010 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร

935-012 ชีวิตที่งดงาม

935-xxx พลศึกษา

935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน

ตารางที่ 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ความรู้และทักษะทั่วไป/ความรู้และทักษะเฉพาะทาง)
รหัสวิชา

ชือ่ รายวิชา

ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตร
ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้แ ละเครื่องมือทางบริหารธุรกิจเพื่อการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ELO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
ELO3 พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดท าแผนธุรกิจในการ
ประกอบการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม
ELO4 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ELO5 บริหารจัดการองค์กรตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้น าบนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ELO6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อการค้นคว้ า
วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลงานทางธุรกิจและโครงงาน
ธุรกิจ
ELO7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ELO8 มีความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ น าไปสู่การเป็นพลเมือ งโลกที่อยู่ในสั ง คมได้อย่างมี
ความสุข
37

ความรูแ้ ละ
ทักษะทัว่ ไป

ความรูแ้ ละ
ทักษะเฉพาะ
ทาง
















ตารางที่ 1.5 การสะท้อน ELOs ในหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ต่อกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ELOs

ผู้ใช้บณ
ั ฑิต

ELO1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8






ศิษย์เก่า








นักศึกษา
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กรรมการประจา
หลักสูตร







ผูท้ รง
คุณวุฒิ









ตารางที่ 1.6 ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรแต่ละชั้นปี
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง (ELO)
ของหลักสูตรแต่ละชัน้ ปี
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตร
25%
50%
75%
100%
ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ


เพื่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ELO2 ประเมินและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อ

แก้ไขปัญหาการดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
ELO3 พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อจัดทาแผนธุรกิจ

ในการประกอบการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
ELO4 มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

ELO5 บริหารจัดการองค์กรตามบทบาทหน้าที่ ความ



รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นาบน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ELO6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อ


การค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอผลงาน
ทางธุรกิจและโครงงานธุรกิจ
ELO7 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้ทันต่อการ



เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ELO8 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตามหลั ก ปรั ช ญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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AUN 2 : Programme Structure and Content
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
2.1 The specifications of the programme and
all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made
available and communicated to all
stakeholders.
2.2 The design of the curriculum is shown to
be constructively aligned with achieving
the expected learning outcomes.
2.3 The design of the curriculum is shown to
include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
2.4 The contribution made by each course in
achieving the expected learning
outcomes is shown to be clear.
2.5 The curriculum to show that all its
courses are logically structured, properly
sequenced (progression from basic to
intermediate to specialised courses), and
are integrated.
2.6 The curriculum to have option(s) for
students to pursue major and/or minor
specialisations.
2.7 The programme to show that its
curriculum is reviewed periodically
following an established procedure and
that it remains up-to-date and relevant to
industry.
Overall opinion
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2

คะแนน
3
4
5
















6

7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
การวางแผน
มคอ.2 (ฉบับ
คณะศิล ปศาสตร์แ ละวิ ท ยาการจั ดการ ได้ แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการบริห าร ปรับปรุง ปี พ.ศ.
หลักสูตร ในการวางแผน บริหาร ด าเนินการและดูแลให้หลักสูตรมีความทันสมัย 2559)ภาคผนวก
เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับอุ ดมศึกษาแห่ง ชาติ ซึ่ง ฉบับปัจจุบัน ได้ ,
กาหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ต้องมีการ เว็บไซด์
ปรับปรุงใหม่ทุกรอบอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัย,
พัฒนาธุรกิจ ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และในปัจจุบันได้ใช้ เว็บไซด์คณะ,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นการปรับปรุง Facebook การ
หลักสูตรครั้งที่ 4 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ จัดการธุรกิจ,
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2554 และเมื่อ ปีการศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีก ารแต่ง ตั้ ง งานรับนักศึกษา,
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับนาไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. ระบบ มคอ.
2564 ต่อไป ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการเสนอ ออนไลน์, มคอ.
แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ซึ ่ ง ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ห าร 3, มคอ.มคอ.4,
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาแกนและวิช าชีพ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มคอ.5, มคอ.6,
ภายนอกในการปรับปรุงแต่ละครั้งได้มีการวางแผนในการจัดทาหลักสูตรล่วงหน้า 2 ปี คู่มือการศึกษา,
โดยมีการจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนการปรับปรุงหลักสูตร รวมรวมข้อมูล ดาเนินการ ระบบสารสนเทศ
ผ่านกระบวนการตามขั้น ตอนเพื่อ ให้ได้ม าซึ่ง การจัดท าหลักสูตรที่ส อดคล้องกั บ นักศึกษา (SIS),
การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ PSU Connext
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและสกอ. รายละเอียดการกาหนดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียดูใน AUN1.4 การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรดูใน
ตารางที่ 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ใน AUN1.3 และการกระจาย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาดูได้จาก ตารางที่ 1.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังลงสู่รายวิชา AUN1.5)
เล่มหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในแต่ละรอบทุก ๆ 5 ปี เมื่อได้เป็นรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้การรับรองจาก สกอ.แล้ว ได้มีการสาเนาให้กับกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาในที่ปรึก ษา นอกจากนั้นแล้ว ในแต่ละปีการศึกษามีการแจกคู่มือให้กับ
นักศึกษาใหม่ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเล่มหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นาไปใช้ใน
การวางแผนการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร โดยคู่มือข้างต้นมีรายละเอียดสาคัญ
ของเล่ ม หลั ก สู ต ร เช่ น ปรั ช ญาหลั ก สู ต ร กลุ่ ม รายวิช าที่ เ ปิ ด สอน แผนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
คาอธิบายรายวิชา และจุดเด่นของหลักสูตร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้จัดทาข้อมูลหลักสูตรโดยสังเขป เพื่อส่งต่อให้กับงานประชาสัมพันธ์ของทางวิทยา
เขตเพื่อน าไปจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ต ่าง ๆ เช่น แผ่น พับ ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ เป็ น ต้ น ทั ้ ง นี ้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ง านประชาสั ม พั น ธ์ จ ะประสานงานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของวิทยาเขตในทุกช่องทางเป็นประจาทุกปี ก่อนมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่
การดาเนินงาน
ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้มีการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรเสนอแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการปรั บปรุ ง
หลักสูตร เพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และในต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมูลหลักสูตรในปัจจุบัน
3. คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพิ จ ารณาผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ของ
หลักสูตร และดาเนินการรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่
สกอ. มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน ตามที่
ระบุใน AUN1.3 จากนั้น น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทาปรัชญา
หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทักษะความรู้ที่ต้องการ รายวิช า
คาอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.2
5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย จน
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยวันที่ 2 เมษายน 2559 และได้รับทราบ
ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามลาดับ แล้วจึงนาหลักสูตร
มาเริ่มใช้กับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2560
6. หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA เมื่อปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนประเมิน 2.54 หลักสูตรยังไม่ได้รับ
การตรวจรั บ รองประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ทั ้ ง นี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งเป้าหมายให้มีหลักสูตรได้รับการประเมินจาก AUNQA ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งหลักสูตรยังไม่อยู่ในแผนที่เข้ารับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก
ในด้านรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษาคณะ และมหาวิทยาลัยได้จัดทาระบบ
มคอ.ออนไลน์ เพื่อช่วยหลักสูตรในการจัดทารายละเอียดในระดับรายวิชา มีขั้นตอน
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ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน
ในภาคการศึก ษาต่อไป โดยจะด าเนินการประมาณ 2 เดือนก่อนการเปิดภาค
การศึกษาใหม่
2. งานทะเบีย นจัดตารางเรีย นและส่ง ข้ อมูล รายวิ ช า (ชื่อ วิช า เวลาเรีย น
ห้อ งเรียน และผู้ส อน) ให้แก่เจ้าหน้าประสานงานด้านวิช าการของคณะ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศูน ย์เทคโนโลยีส ารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษาในแต่ละวิช าลงใน
Google Classroom เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่ประจาคณะกาหนดรายวิชาในระบบ มคอ.ออนไลน์ และกาหนด
อาจารย์ผู้ประสานเพื่อรับผิดชอบในการระบุรายละเอียดของรายวิชา
5. อาจารย์ผู้ประสานงานท าการออกแบบรูปแบบการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชา ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามความทันสมัยของเนื้อหา และตามผลการ
ประเมินการสอนในรายวิชาจากนักศึกษา
6. อาจารย์ ผ ู ้ ป ระสานงานท าการกรอกข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของรายวิ ช าที่
รับผิดชอบ ในระบบ มคอ.ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์
7. ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบข้อมู ลรายวิชาและให้ความคิดเห็นตาม
ความเหมาะสม หากถูกต้องครบถ้วนประธานหลักสูตรจะส่งต่อให้กับรองคณบดีฝ่าย
วิชาการพิจารณาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประธานหลักสูตรและ/หรือรองคณบดีฝ่าย
วิชาการจะดาเนินการตีกลับรายวิชาให้อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการปรับปรุงต่อไป
8. เมื ่ อ รายละเอี ย ดรายวิ ช าได้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ต ามขั ้ น ตอนแล้ ว อาจารย์ ผ ู้
ประสานงานนาไปเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาต่อไป
ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลหลั กสูตรและรายวิชา หลักสูตรได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลส าคัญของหลักสูตรให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีรายละเอียดเนื้อหาของ
หลักสูตรแตกต่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ในด้านเนื้อหา
รายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้น ารายละเอียดรายวิชาจากระบบ มคอ.ออนไลน์ ไป
เผยแพร่แก่นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ผู้สอนจะมีการน าเสนอรายละเอียดของ
รายวิชาให้แก่นักศึกษาทราบในการเข้าสอนสัปดาห์แรกของแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นการ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูล
รายวิ ช านั ้ น จะขึ ้ น กั บ ความสะดวกของผู ้ ส อน โดยมี ช ่ อ งทางให้ เ ลื อ กเผยแพร่
หลากหลาย อาทิ LMS, PSU MOOC, Facebook กลุ่ม, Line, Google
Classroom, MS.Team เป็นต้น
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การตรวจสอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ที่ได้ดาเนินการประชุมเพื่อประเมินผลหลักสูตร และกระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2559
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ กรอบมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (AUN-QA) เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (OBE) ซึ่งได้
ดาเนินการกระบวนต่าง ๆ จนได้หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย และได้ ร ั บ การรั บ รองจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทันการรับ นักศึกษาในปีการศึกษา
2564 นี้
ในรายละเอียดรายวิช า มหาวิท ยาลัยและคณะได้ด าเนิน การจัดท าระบบ
มคอ.ออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ผู้ประสานงานประจาวิชาได้รายงานผลการสอน และการ
ประเมินผลรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ว่าเป็น ไปตามผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ใน
มคอ.3 มคอ.4 อย่างไร โดยมีกระบวนการดังนี้
1. เมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
2. อาจารย์ผู้สอนวัดผลการสอนตามเกณฑ์ และนาผลการสอนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ หากมีประเด็นทั กท้วง
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการวัดผลผ่านระบบออนไลน์
4. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการสอน (มคอ.5, มคอ.6) ผ่านระบบ
มคอ.ออนไลน์ โดยนาเข้าผลการประเมินของนักศึกษา และผลการวัดผลของรายวิช า
ทั้งนี้ มคอ.5, มคอ.6 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอแนวทางการพัฒนา
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป และเสนอรายงานต่อประธานหลักสูตร
5. ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบข้อมู ลรายวิชาใน มคอ.5, มคอ.6 ให้
ความคิดเห็นตามความเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดจะดาเนินการตีกลับข้อมูลเพื่ อ
แก้ไขต่อไป หากถูก ต้องครบถ้วนประธานหลักสูตรจะส่ง ต่อให้กับรองคณบดีฝ่าย
วิชาการพิจารณาต่อไป
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประเมินช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการ Roadshow หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ข้อมูลเชิงลึกจาก
facebook fanpage และข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาเพื่อทาการปรับปรุงวิธีการ
สื่อสารของหลักสูตรต่อไป
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การปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
- เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่
ส่งผลให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยนา
รายวิชาพลศึกษา ที่เดิมกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
ย้ายไปเรียนในปีการศึกษาอื่นเมื่อสามารถเข้าเรียนในวิทยาเขตได้
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
เพื่อให้สามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเน้น
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ facebook fanpage
ของหลักสูตรมากขึ้น โดยได้ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น และ
Infographic มากขึ้น และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การจัดท า และการร่วมแบ่งปัน
ข้อมูล ทาให้การเข้าถึง facebook fanpage มีจานวนเพิ่มขึ้น และในปีการศึกษา
2564 มีนักเรียนเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the
expected learning outcomes.
การวางแผน
มคอ.2 (ฉบับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาธุรกิจได้มีการวางแผน และร่วมกัน ปรับปรุง ปี พ.ศ.
ออกแบบรายวิชาและสาระวิชาในหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เสนอ 2559)หมวดที่ 2
หลัก สูต รผ่านกระบวนการตามขั้น ตอนที่จ าเป็นครบถ้วน จนได้รับอนุมัติจากสภา ข้อ 2, ระบบ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 (มคอ 2) ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย มคอ.ออนไลน์,
รายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 134 หน่วยกิต ที่ประกอบด้วย
มคอ.3, มคอ.4
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 32 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ ซึ่ง กลุ่ม นี้จ ะ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั่วไป
- วิชาเลือกเสรี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 – 12 หน่วยกิต และ
- หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 90 - 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน
และกลุ ่ ม วิ ช าเฉพาะ จะสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู ้ เ ฉพาะด้ า น หลั ก สู ต รจะให้
ความสาคัญกับหมวดวิชาเฉพาะมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับผล
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การเรียนรู้เฉพาะด้านของหลักสูตรและปรัชญาหลักสูตร
ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดโครงสร้างรายวิชา โดยได้
ออกแบบให้มีลาดับของรายวิชาตามความยากง่ายของเนื้อหา และความสามารถใน
การบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยกาหนดให้รายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการความรู้
จากหลากหลายวิชา อาทิ วิชาแผนธุรกิจ วิชาวิจั ยธุรกิจ ให้อยู่ในชั้นปีสุดท้าย และ
จัดลาดับให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาที่จาเป็นก่อน เช่น การวางแผนธุรกิจได้ จาเป็นต้อง
มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การดาเนินงาน ซึ่งได้
จัดเป็นรายวิชาแกนทางบริหารธุรกิจทีนักศึกษาต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 – 2 จากนั้นจึง
กาหนดให้เรียนรายวิชานวัตกรรม การจัดการกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การบริหาร
การตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ ในชั้นปีที่ 3 เพื่อให้สามารถจัดทาแผนธุรกิจ
ที่มีมุมมองด้านธุรกิจได้รอบด้าน ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ELO3 และ ELO4
ของหลักสูตรได้ในชั้นปีที่ 4 เป็นต้น
การดาเนินงาน
ในด้านหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมี
การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการเปิดรายวิชา ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร
ที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตในหลักสูตรจะมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้กาหนดไว้
ในด้านรายวิชา ได้มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไปยัง
ระดับรายวิชา (ดังตารางที่ 1.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชา ใน
AUN1.5) ในการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
จะต้องจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) โดยต้องกาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรตามการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนด อีกทั้งต้องออกแบบกล
ยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใน
รายวิชานั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายด้านวิชาการ ที่กาหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละรายวิชา เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีสมรรถนะสากล
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน ELO5 และ ELO6
ของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทา มคอ.3, มคอ.4 และนาส่งให้ประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และรองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
ตามล าดับก่อนการเปิดภาคการศึกษา หากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือรองคณบดีไม่เห็น ชอบ อาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการปรับปรุง รายละเอียด
รายวิชาใน มคอ.3, มคอ.4 ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานต่อไป
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เมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะดาเนินการรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5, มคอ.6) ในแต่ละรายวิชาว่าเป็นไปตามที่ได้
วางแผนไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ จะต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3, มคอ.4
การตรวจสอบ
ในระดับหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้อง
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งกาหนดให้หลักสูตรได้มีการ
ประเมินตนเองทั้งในด้านการจัดการหลักสูตร และการจัดการรายวิชาในหลักสูตร ใน
ด้ า นความสอดคล้ อ งที ่ ม ี ต ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต ร อี ก ทั ้ ง ยั ง มี
คณะกรรมการประเมิ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ช่ ว ยประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับรายวิช า
วิธีการสอน การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาอีกด้วย
คณะกรรมการบริหารหลัก สูต ร จะน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในสถานศึกษา ข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานการณ์และ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป มาร่วมพิจารณาเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหารและ
การดาเนินการหลักสูตรในปีต่อไป
การปรับปรุง
การปรับปรุงในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร ลาดับรายวิชา
รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังในระดับชั้นปี ได้ดาเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเปิดใช้สาหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้
ส่วนการปรับปรุงในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของหลักสูตร
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ก็จะดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตาม
กระบวนการ/ขั ้ น ตอนต่ อ ไป ในด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที ่ ย ั ง ไม่ ส ามารถบรรลุ ไ ด้
หลักสูตรดาเนินการโดยการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมเพื่อพัฒนาทักษะในประเด็นที่นักศึกษายังไม่สามารถบรรลุได้ เช่น การจัดอบรม
การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อธุรกิจ เป็นต้น
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้กาหนดผู้มีส่วน มคอ.2 (ฉบับ
ได้ส่วนเสียที่สาคัญของหลักสูตร ดังแสดงใน AUN1.3 โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อ ปรับปรุง ปี พ.ศ.
ผู้ใช้บัณฑิตภายนอกสถาบัน และบรรจุโครงการติดตาม feedback จากผู้มี่ส่วนได้
2559)
ส่วนเสียของหลักสูตรไว้ในแผนโครงการของหลักสูตร ดังนี้
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ผู้ใช้บณ
ั ฑิต

- หลักสูตรได้มีก ารติดตามข้อมูลย้อนกลับจากผู้ประกอบการ จากการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี โดยการ
สอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร และในบางกรณีมีการเปรียบเทียบกับบัณฑิตจาก
สถาบันอื่น รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาต่อไป
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองแผนงาน ได้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งผลการ
ส ารวจดัง กล่าว นอกจากน าไปใช้เพื่อ การรายงานในการประกัน คุณ ภาพแล้ว ยัง
นาไปใช้เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ตได้
มากยิ่งขึ้น
- ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได้เชิญภาค
ธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมเป็นกรรมการในการร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานใน
ภูมิภาค ในการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่เป็นตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณนภดล ศรีภัทรา ผู้ประกอบการ
ธุรกิจภาคเอกชน และตัวแทนหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทนผู้ใช้
บัณฑิต ตัวแทนภาคเอกชน 2) คุณณัฏฐ์ เศวตรพีรพงศ์ นักธุรกิจจังหวัดสงขลา และ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในฐานะตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าและวิจารณ์แผน
ธุรกิจ รายละเอียดคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ใน ภาคผนวก ข เล่ม มคอ.
2

นักวิชาการ / ผู้เชี่ยวชาญในสาขา

- ในการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ได้เชิญนักวิชาการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา มาร่วมเป็นกรรมการในการ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตรจารย์ ดร.
ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ ในฐานะนั ก วิ ช าการที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ใน
ระดับประเทศ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬ อาจารย์ประจ าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในระดับอาเซียน รายละเอียดคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ใน
ภาคผนวก ข เล่ม มคอ.2

นักศึกษาและศิษย์เก่า

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสาเร็จการศึกษา เป็นประจาทุกปี โดยปกติจะใช้ช่วงเวลาที่
นักศึกษานาเสนอฝึกงาน-สหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้เรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตร
แล้ว
- ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ หลักสูตรจัดให้มีโครงการนักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาละครั้ง เพื่อรับ feedback จากนักศึกษาเกี่ยวกับ
รายวิช า วิธีก ารสอน วิธีก ารวัดผล กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใช้ช ีวิตในรั้ว
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาจะเป็ น ผู ้ ร วบรวมน ามาสรุ ป ให้ ท ี ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ/พิจารณาต่อไป
- ในส่วนของบัณ ฑิต หลักสูต รได้จัดท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของบัณฑิตที่มารับปริญญาที่มีต่อหลักสูตรเป็นประจาทุกปี

การปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูลย้อยกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่
แตกต่างจากหลักสูตรเดิม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข เล่ม มคอ.2) ดังนี้
- กาหนดให้มีจานวนรายวิชาชีพเลือกเพิ่มขึ้น จาก 4 – 5 วิชา เป็น 6 –
7 รายวิชา เป็นไปตามความต้องการของนั กศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรที่ต้องการ
มีความลุ่มลึกในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
- ปรั บ เพิ ่ ม /ลดรายวิ ช าในแต่ ล ะกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กให้ ม ี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น
- ปรับปรุงรายละเอียดคารายวิชาให้สอดคล้องกับสากลและมีความเป็นมือ
อาชีพตามข้อเสนอแนะของกรรมการนักวิชาการ
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is
shown to be clear.
การวางแผน
- ตาราง
ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการกาหนดผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงสร้าง
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังแสดงในเล่ม มคอ.2 และมีการกาหนด หลักสูตรตามผล
ผลการเรียนรู้ตามแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ ดังแสดงใน การเรียนรู้
ตารางที่ 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ใน AUN1.3 ซึ่งได้กาหนดผลการ - มคอ.2 (ฉบับ
เรียนรู้ที่คาดหวังจ านวน 8 ข้อ และได้จัดท าตารางการกระจายผลการเรียนรู้ใน ปรับปรุง ปี พ.ศ.
โครงสร้างหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยแสดงโครงสร้างหลักสูตร 2559)หมวดที่ 4
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งเป็น - รายงานการ
ข้ อ ก าหนดของ สกอ. ณ ขณะนั ้น ไว้ ในแผนที ่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบ ประชุมสาขา
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลัก สูตรสู่รายวิชา หน้า 79 - 90 ในเล่มมคอ. 2 และมี
การโดยแสดงโครงสร้างหลักสูตรตามแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์ ไว้ในตารางที่ 1.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา ใน
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AUN1.5 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร สามารถตอบสนองผล
การเรียนรู้ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ทุก ข้อ และการจัดล าดับรายวิช าในโครงสรร้าง
หลักสูตรมีการจัดลาดับตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
การดาเนินงาน
ในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อ
เปิดรายวิชาให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ หากมีเหตุให้ไม่
สามารถด าเนินการตามโครงสร้างหลักสูตร และไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลัก สูตร ก็จะด าเนิน การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
เพื่อ ให้มั่น ใจได้ว่านัก ศึกษาของหลัก สูต รจะได้รับการเรียนรู้ตามล าดับ ขั้น ตอนที่
เหมาะสม จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ และเมื่อเปิด
รายวิชาได้แล้ว อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจึงด าเนินการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาในระบบ มคอ.ออนไลน์ ต่อไป
ในปีการศึกษา 2560 – ปัจจุบัน ระบบ มคอ.ออนไลน์ ได้ออกแบบเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้ทุก
รายวิชาในหลักสูตรต้องบรรลุมาตรฐานคุณวุฒิฯ 5 ด้าน ตามที่ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา หลักสูตรจึงไม่ได้ดาเนินการจัดทาวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละรายวิชา
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
แต่ในปี พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม ได้ ป ระกาศยกเลิ ก ระเบี ย บการปฏิ บ ั ต ิ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษา พ.ศ. 2558 โดยให้อ ิส ระมหาวิทยาลัยในการจัดท ารายละเอียด
รายวิชาได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป หลักสูตรจึงจะ
สามารถจัดทารายละเอียดรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างแท้จริง
การตรวจสอบ
ในระดับหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้อง
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งกาหนดให้หลักสูตรได้มี การ
ประเมินตนเองทั้งในด้านการจัดการหลักสูตร และการจัดการรายวิชาในหลักสูตร ใน
ด้านความสอดคล้อ งที่มีต่อ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร อีกทั้ง ยัง มีคณะกรรมการ
ประเมิน ช่วยประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลในแต่
ละรายวิชาอีกด้วย
การปรับปรุง
การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา จะดาเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา
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2564 โดยมหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบ มคอ. ออนไลน์ใหม่ ให้รองรับกับหลักสูตรที่
เป็นไปตามแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
สามารถแสดงความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัด
และประเมินผลในแต่ละรายวิชาต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced
(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.
หลักสูตรได้ออกแบบผลการเรียนรู้ในตารางที่ 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มคอ.2 (ฉบับ
ของหลักสูตร (ความรู้และทักษะทั่วไป/ความรู้และทักษะเฉพาะทาง) ใน AUN1.3 โดย ปรับปรุง ปี พ.ศ.
แบ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ออกเป็น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั่วไป และวัตถุประสงค์ 2559)
การเรียนเฉพาะ และได้มีการกาหนดรายวิชาในหลักสูตรตามโครงสร้างที่ปรากฏใน มคอ.3
เล่ม มคอ.2 (แผนการศึกษา) มีการแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์ มคอ.4
การเรียนรู้ดังแสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา หน้า 79 - 90 ในเล่มมคอ. 2 โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร
ให้มีแผนการเรียน 4 ชั้นปี โดยจัดลาดับตามความสาคัญของรายวิชาโดยเริ่มต้นจาก
วิชาพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้
- ปีการศึกษาที่ 1 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รองลงมาเป็นกลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเบื้องต้น เช่น วิชาธุรกิจและ
หลักการจัดการ วิชาหลักการตลาด วิชาบัญชีการเงิน วิชาการเจรจาต่อรอง วิชาการ
เงินธุรกิจ วิชาการใช้เครื่องใช้สานักงาน
- ปีการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
กลุ่มวิชาแกน เช่น วิชานวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ วิชากฎหมายธุรกิจและภาษี
อากร วิชาการจัดการการดาเนินงาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาการบัญชีบริหาร วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ปีการศึกษาที่ 3 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
กลุ่มวิช าชีพบัง คับและกลุ่มวิชาชีพเลือก เช่น วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิ ชาการ
บริหารการตลาด วิชาการบริหารการเงิน วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชา
ภาวะผู้น าและจริยธรรมธุรกิจ วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิชาวิจัย
ธุรกิจ และกลุ่มวิชาชีพเลือกทั้งหมด 12 หน่วยกิต
- ปีการศึกษาที่ 4 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ ความสาคัญกับ
วิชาชีพบังคับ เช่น วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน วิชาสัมมนาทาง
บริหารธุรกิจ วิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ วิชาแผนธุรกิจ ส าหรับปีการศึกษาที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาแผนธุรกิจ วิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ
และวิชาสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณการความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 และ
ทางหลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี
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วิชาฝึกงาน ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ทั้งหมดที่เรียน
ตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
- ในการออกแบบหลักสูตร ได้จัดวางโครงสร้างหลักสูตร จัดลาดับรายวิชา
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ดังนี้

หมายเหตุ: กล่องสีฟ้า ได้แก่ รายวิชาศึกษาทั่วไป, กล่องสีชมพูอ่อน ได้แก่ รายวิชา
แกน และกล่องสีชมพูเข้ม ได้แก่ รายวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรพัฒนาธุรกิ จได้ออกแบบรายวิชา แผนธุรกิจ เป็นรายวิชาที่ต้อง
อาศัยการบูรณาการความรู้จากทุกรายวิชาที่เรียนมา เพื่อออกแบบธุรกิจและจัดท า
แผนธุรกิจ โดยนักศึกษาจาเป็นต้องมีความรู้ด้านการจัดการตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นกลาง
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ นาความรู้จากวิชาวิจัยมาใช้ในการศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค นาความรู้แขนงต่าง ๆ ทางบริหารธุรกิจมาจัดทา
แผนการตลาด แผนการผลิต และประมาณการงบการเงิน โดยก่อนสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาทุกคนจะสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ และสามารถนาเสนอแผนธุรกิจนั้นต่อ
แหล่งทุนต่อไปได้อีกด้วย
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specialisations.
สาหรับกระบวนการเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกของนักศึกษามีกระบวนการและ มคอ.2 (ฉบับ
ขั้นตอน ดังนี้
ปรับปรุง ปี พ.ศ.
1) อาจารย์ประจาสาขามีการวางแผนเพื่อจัดโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 2559)
การเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกและรายวิชาที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิชาชีพเลือก
2) จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สาหรับการเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ข้อมูลจากผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม
ได้แก่
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบในกลุ่มวิชาชีพเลือก ทั้ง 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ซึ่ง
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ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเลือก ตาแหน่งงานที่สามารถ
ทาได้ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเลือก
ข. ตัวแทนรุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนทุกกลุ่มวิชาชีพเลือก
ให้กับรุ่นน้อง
3) นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพหลังจากได้รับข้อมูลกลุ่มวิชาชีพเลือก
4) นัก ศึกษาลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มวิชาชีพเลือก ในชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2 ได้แก่กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่ มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชา
ธุรกิจเกษตร ซึ่งนักศึก ษาต้อ งเรียนในกลุ่มวิช าชีพที่เลือกตามจ านวนหน่วยกิตที่
กาหนดใน มคอ 2
นอกจากรายวิชาชีพเลือกแล้ว หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีอิสระ
ในการเลือกเรียน วิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต ซึ่งสามารถเลือกลงเรียนวิชาใดก็
ได้ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่ กพอ.รับรอง ตามความชอบหรือความถนัด
ของนักศึกษา และในภาคการศึกษาสุดท้าย ยังให้โอกาสนักศึกษาได้ตัดสินใจเลือก
ระหว่าง สหกิจศึก ษา ฝึก งาน และปัญหาพิเศษ โดยคณาจารย์ในหลักสูตรมีการ
กาหนดเกณฑ์เบื้องต้นสาหรับนักศึกษาที่ต้องการไปสหกิจศึกษา เนื่องจากต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานที่สูงกว่า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกสถานปฏิบัติงานได้ตามความ
ต้ อ งการของแต่ ล ะคน โดยมี อ าจารย์ใ นหลัก สูต รคอยให้ค าแนะน าและคั ด กรอง
เบื้องต้น
2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.
การวางแผน
มคอ.2 (ฉบับ
คณะศิล ปศาสตร์แ ละวิ ท ยาการจั ดการ ได้ แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการบริห าร ปรับปรุง ปี พ.ศ.
หลักสูตร ในการดาเนินการบริหารและดูแ ลให้หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็นไป 2559)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งฉบับปัจจุบันได้ก าหนดให้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ต้องมีการปรับปรุง
ใหม่ทุก 4 ปี ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ได้เริ่มพัฒนา
หลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 และในปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 4 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 และในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2562 ได้ ม ี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการเพื ่ อ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับนาไปใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ต่อไป
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต ร คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะมี ก ารเสนอ
แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ซึ ่ ง ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาแกนและวิชาชีพ ในการปรับปรุงแต่ละครั้งได้มีการ
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วางแผนในการจัดทาหลักสูตรล่วงหน้า 2 ปี โดยมีการจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนในการ
ดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
สกอ. (ดูรายละเอียดการกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร และการกระจายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาได้ใน AUN1)
การดาเนินงาน
ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้มีการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรเสนอแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการปรั บปรุ ง
หลักสูตร เพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตรที่
ใกล้เคียงกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และในต่างประเทศ
เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลหลักสูตรในปัจจุบัน
3. คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพิ จ ารณาผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ของ
หลักสูตร และดาเนินการรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่
สกอ. มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
นามาจัดทาปรัชญาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
หลักสูตรที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทักษะความรู้ที่ต้องการ รายวิช า
คาอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.2
5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย จน
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยวันที่ 2 เมษายน 2559 และได้รับความ
เห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามลาดับ แล้วจึงนาหลักสูตรมาเริ่ม
ใช้กับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2560
6. หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA เมื่อปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคะแนนประเมิน 2.54 หลักสูตรยังไม่ได้รับ
การตรวจรั บ รองประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภายนอก ทั ้ ง นี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งเป้าหมายให้มีหลักสูตรได้รับการประเมินจาก AUNQA ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งหลักสูตรยังไม่อยู่ในแผนที่เข้ารับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก
7. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร ประกอบด้วย
ก. นักศึกษาศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรครบ 132 หน่วยกิต
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ข. นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ค. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบ 100 ชั่วโมง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ใน
การติดตามให้นักศึกษาสามารถบรรลุเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 4
ปี ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้
การตรวจสอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ที่ได้ดาเนินการประชุมเพื่อประเมินผลหลักสูตร และกระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2559
พิ จ ารณาร่ ว มกั บ กรอบมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (AUN-QA) เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (OBE) ซึ่งได้
ดาเนินการกระบวนต่าง ๆ จนได้หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย และได้ ร ั บ การรั บ รองจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทันการรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2564 นี้
การปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหลั ก สู ต รส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ เ ข้ า ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2563
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้
ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยนารายวิชา
พลศึกษา ที่เดิมกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ย้ายไป
เรียนในปีการศึกษาอื่นเมื่อสามารถเข้าเรียนในวิทยาเขตได้
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจาก
หลักสูตรเดิม ดังนี้
1. กาหนดให้มีจานวนรายวิชาชีพเลือกเพิ่มขึ้น จากจานวน 4 - 5 วิชา เป็น
6 - 7 รายวิชา เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตรที่
ต้องการมีความลุ่มลึกในวิชาชีพเพิ่มขึ้น (แสดงในภาคผนวก ค เล่ม มคอ.2)
2. ปรับรายวิชาแกน โดย หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 กาหนดให้เรียน
วิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน 2 วิชา 6 หน่วยกิต ลดลงเหลือจานวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
และนารายวิชา 926-244 วิธีการเชิงปริมาณ 926-301 พฤติกรรมองค์กร และรายวิชา
937-104 คณิตศาสตร์ธุรกิจ ออกจากรายวิชาแกน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร

55

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3. ปรับชื่อกลุ่มวิชาชีพเลือก จากกลุ่มวิช าการจัดการ เป็นกลุ่มวิชาการ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
4. ปรั บ เพิ ่ ม /ลดรายวิ ช าในแต่ ล ะกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กให้ ม ี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจมากขึ้น (แสดงในภาคผนวก ค เล่ม มคอ.
2)
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ตารางที่ 2.1 ช่องการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูล
เสีย
กลุ่มนักศึกษา
1.เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์คณะ
ปัจจุบัน
2.คู่มือการศึกษา
3.ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
4.Facebook
- Fanpage สาขาการจัดการ
- กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
5.Google Classroom/ MS.Team/ LMS สาหรับ
ข้อมูลรายวิชา
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
1.เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์คณะ
2.Facebook
- PSU Connext
- Fanpage สาขาการจัดการ
3.ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ ได้แก่ MOU,
หนังสือราชการ เป็นต้น
บุคคลทั่วไป
1.เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์คณะ2.Facebook
- Fanpage สาขาการจัดการ
3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กลุ่มบัณฑิตและ
ศิษย์เก่า
กลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมปลาย

1.เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์คณะ2.Facebook
Fanpage สาขาการจัดการ และ Facebook กลุ่ม
พัฒนาธุรกิจ
1.เว็บไซด์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์คณะ
2.คูม่ ือการศึกษา
3.Facebook
- Fanpage สาขาการจัดการ
- รับนักศึกษาใหม่ (วิทยาเขต)
4.การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม Road Show
และ Seeded Camp
5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์
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ประเภทของข้อมูล
1. ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
2. ข้อมูลรายละเอียด
ของวิชา

1. ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

1. ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

1. ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
1. ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

รายการหลักฐาน
1. เว็บไซด์มหาวิทยาลัย
https://www.psu.ac.th/?page=course-detial1&course=A014A217A04364

2. เว็บไซด์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
http://lams.surat.psu.ac.th/web/course.php?type=5
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3. เฟซบุ๊คแฟนเพจหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
https://www.facebook.com/BDM.BusinessManagement/

4. เฟซบุ๊ค รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/tcaspsusurat/
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5. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://edumanual.psu.ac.th/2020/sni_lams_bsc63/

6. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
https://sis-surat2.psu.ac.th/Default.aspx
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7. เฟซบุ๊ค กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
https://www.facebook.com/groups/228388200526946

8. เพซบุ๊ค PSU Connext
https://www.facebook.com/psuconnext
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9. ระบบ มคอ.ออนไลน์
https://tqf-surat.psu.ac.th/
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AUN 3 : Teaching and Learning Approach
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
3.1 The educational philosophy is shown to
be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be
reflected in the teaching and learning
activities.
3.2 The teaching and learning activities are
shown to allow students to participate
responsibly in the learning process.
3.3 The teaching and learning activities are
shown to involve active learning by the
students.
3.4 The teaching and learning activities are
shown to promote learning, learning how
to learn, and instilling in students a
commitment for life-long learning (e.g.,
commitment to critical inquiry,
information-processing skills, and a
willingness to experiment with new ideas
and practices).
3.5 The teaching and learning activities are
shown to inculcate in students, new
ideas, creative thought, innovation, and
an entrepreneurial mindset.
3.6 The teaching and learning processes are
shown to be continuously improved to
ensure their relevance to the needs of
industry and are aligned to the expected
learning outcomes.
Overall opinion
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คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรได้เผยแพร่ให้กับ stakeholders ได้แก่
- มคอ.2
1 นักศึกษาปัจจุบัน
เอกสารแนบ 3.1
2 ศิษย์เก่า
3 นักเรียน
4 คณาจารย์ในหลักสูตร
5 ผู้ใช้บัณฑิต
ช่องทางในการสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ผ่านทางสื่อออนไลน์
คู่มือแผนการเรียนนักศึกษา และเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://www.surat.psu.ac.th/demo/philosophy.php
การออกแบบปรัชญาหลักสูตรได้มีการปรับให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ ซึ่งปรัชญาหลักสูตร
มุ่ง เน้น ความส าคัญคุณลัก ษณะพิเศษของบั ญฑิตให้ส ามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสั ง คมโลกและสามารถพั ฒ นาตนเองให้ท ัน ต่ อ
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ในขณะเดียวกันคณาจารย์ในหลักสูตรได้นาปรัชญาหลักสูตร มาเป็นส่วน
หนึ่งในการกาหนดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคาอธิบายรายวิชา
ให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาและปรัชญา
หลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
การวางแผน
1 คณาจารย์ในหลักสูตรได้วางแผนการจัดท า มคอ.3 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา กรณีศึกษาที่
ทันสมัย โดยพิจารณาถึงปรัชญาหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
2 คณาจารย์ในหลักสูตรจัดทา มคอ.3 ในระบบออนไลน์ตามแผนที่วางไว้
3 จัดส่ง มคอ.3 ในระบบออนไลน์ เพื่อให้ประธานหลักสูตรดาเนินการ
ตรวจสอบและหากไม่ถูกต้อง ประธานหลักสูตรดาเนินการส่ง มคอ.3 กลับมายัง
อาจารย์อาจารย์ผู้สอน เพื่อด าเนินการแก้ไขและส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับคณะ
ตรวจสอบข้อมูลต่อไป
การดาเนินงาน
เมื่อเปิดภาคการศึกษาคณาจารย์ในหลักสูตรได้ปฎิบัติการสอน และดาเนิน
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ ตามมคอ.3 ซึ่งรูปแบบกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเน้นให้
นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผ่านการจัดทารายงานและนาเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา
ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
วิช า 926-481 GLOBAL BUSINESS PERSPECTIVES ได้ น า
กรณีศึกษาที่กาลังให้ความสนใจทั่วโลก เช่น แอปพลิเคชัน Clubhouse โดยให้
นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่นของแอปพลิเคชัน Clubhouse รวมทั้งวิเคราะห์กล
ยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศที่แอปพลิเคชั่นใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจต่าง
ๆในการทาการตลาดในอนาคต ในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้
นักศึกษาได้มีโอกาศนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในห้องเรียน เพื่อให้นั กศึกษาได้ศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของวิทยาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยให้นักศึกษาจัดทา PODCAST ของตนเอง
โดยให้ศึกษาเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรายวิชา และเรื่องราวธุรกิจที่นักศึกษา
สนใจ หลังจากนั้นให้นักศึกษาเชิงลึกในกรณีศึกษานั้น และให้นักศึกษาถ่ายทอด
ข้อมูลจากการศึกษาที่เป็นรูปแบบตัวอักษรเป็นรูปแบบคาพูด ให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจ
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างฐานการเรียนรู้นตลอดชีวิตให้นักศึกษาต่อไป
การตรวจสอบ
เมื้อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนการสอน
ตาม มคอ 5 และให้นักศึกษาประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
การประเมินของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทางหลักสูตรมีการประชุมเพื่อสะท้อนผล
การสอน และข้อจากัดในการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
การปรับปรุง
เมื่อจัดทา มคอ 5 เสร็จสิ้น และอาจารย์อาจารย์ผู้สอนทราบผลการประเมิน
รูปแบบการจั ดการเรียนการสอน อาจารย์อาจารย์ผู ้ส อนถอดบทเรียนเพื่อวาง
แผนการสอนต่อไปในภาคการศึกษา
3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate
responsibly in the learning process.
ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น
รายวิชาที่ 1 รายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาหรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นั้นคือ
1. นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการที่ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษาในการฝึกงานและสหกิจศึกษาได้ด้วยตนเอง
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2.
นั ก ศึ ก ษาที ่ เ ลื อ กรู ป แบบการฝึ ก งาน ด าเนิ น การโดยเสนอต่ อ ผู้
ประสานงานรายวิช าเพื่อ พิจารณาถึง ความเหมาะสม ส าหรับนั กศึกษาที่ เลือ ก
รูปแบบการฝึกสหกิจศึกษา ดาเนินการเสนอรายชื่อสถานประกอบการต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อผู้ประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษา
3. เมื่อได้รับการอนุมัตินักศึกษาสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร ตาม
กระบวนการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องถอด
บทเรียนผ่านการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากสิ่งที่ได้รับจากการ
ฝึก งานและสหกิจศึ ก ษา พร้อ มทั้ ง น าเสนอองค์ ความรู้ท ี่น าไปปรับใช้ในสถาน
ประกอบการ รวมถึงน าเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
ทักษะต่างๆให้กับนักศึกษารุ่นน้อง และคณาจารย์ เพื่อนามาพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
รายวิชาที่ 2 รายวิชาวิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มเรียนชั้นปีที่
3 สาหรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นั้นคือ
1. นักศึกษารวมกลุ่มกัน และร่วมกันหาข้อมูลเพื่อค้นคว้าหัวข้อที่สมาชิกใน
กลุ่มมีความสนใจ
2. หลังจากนั้น นักศึกษาทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตาม
ประเด็นหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ
3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาจะต้องนาเสนอ
โครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงร่าง
วิจัยให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนด าเนินการเก็ บข้อมูล และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องนาเสนอผลงานวิจัย ต่อ
คณะกรรมการ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานวิจัยเพื่อให้ผลงาน
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพร่ในวารสารระดับชาติได้
ส าหรับการท างานในรายวิชาวิจัย จะท างานกันเป็นกลุ่มๆ เพราะฉะนั้น
อาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิ ช าวิจั ยมี ก ารจัด ท าแบบฟอร์มเพื่ อประเมิน ผลการ
ดาเนินการงานเป็นรายคน และรายกลุ่มเพื่อให้สะท้อนถึงการทางานที่แท้จริงของ
นัก ศึก ษาทุก คน และเป็น การกระตุ้นให้น ักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการ
ทางานเป็นทีมและสร้างแรงจูงใจการทางานกลุ่ม ในขณะเดียวอาจารย์อาจารย์
ผู้ส อนได้ให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยด าเนินการประเมิน สมาชิกในกลุ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการกระตุ้นในการทางานเป็นทีม มากขึ้น
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3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the
students.
หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาต้องมีการ commit การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อยรายวิชาละ 15 ชั่วโมง และมี
รายวิชาที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) เช่น รายวิชาวิจัย
รายวิชาแผนธุรกิจ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning โดยสรุปรูปแบบกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้ผ่านการทางานในสถานประกอบการจริง (Work-based Learning)
ซึ่งอาจารย์อาจารย์ผู้สอนส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดพัฒนาการทุกมิติ ตั้งแต่การ
การนาองค์ความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 ไปปรับใช้ในสถานประกอบการ
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนเชิง บริหารธุรกิจน าไปปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาการทางาน ในสถานประกอบการ รวมทั้งการฝึกทักษะความเป็นผู้นาที่
มีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการปรับตัว รวมทั้งทักษะชีวิตต่างๆ ตัวอย่าง
รายวิชาฝึกงาน และรายวิชาสหกิจศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
เป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น นักศึก ษาเป็นส าคัญรู โดยให้น ักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดยอาจารย์อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้
(teacher) เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) ซึ่งอาจารย์อาจารย์ผู้สอนทา
หน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาทางานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า
และให้ค าปรึกษา เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัวความรู้
(knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ
(Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี
(Information Media and Technology Skills) ซึ่งอาจารย์อาจารย์ผู้สอนจะ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและนักศึกษาจะได้ฝึกการ
ใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem
solving) ทักษะการสื่อสาร (communicating) ตัวอย่างรายวิชาการจัดการ
คุณภาพ
3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการดาเนินการ
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จริง Learning by Doing และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้
Doing by Learning ซึ่งการเรียนแบบ Learning by Doing อาจารย์อาจารย์
ผู้สอนใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติ
จริง Doing” ดังตัวอย่างรายวิชาภาวะผู้นา ได้มีการออกแบบการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมผู้น าในดวงใจ โดยอาจารย์อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมให้
นักศึกษาแต่ล่ะกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลผู้นาที่ชื่นชอบ หลังจากนั้นร่วมกันนาเสนอให้
เพื่อนร่วมห้องฟัง และถอดประเด็นร่วมกัน
2. การฟัง Podcasts และสรุปประเด็น
3.กิจกรรมผู้นา 4 ทิศ ซึ่งเป็นการให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองมากขึ้น
4. การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) อาจารย์
อาจารย์ผู้ส อนได้อ อกแบบกระบวนการการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็น ฐาน และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่อาจารย์อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบ ดัง
ตัวอย่างรายวิชา ธุรกิจระหว่างระหว่างประเทศ ได้มีการนาประเด็นกรณีศึกษาที่
ธุรกิจกาลังให้ความสนใจ เช่น ประเด็น “Container Shortage” ปริมาณตู้คอน
เทนเนอร์ที่ไม่เพียงพอในการนาเข้าและส่งออก อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดประเด็น
การศึกษาดังต่อไปนี้ 1) สาเหตุของตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เพียงพอ 2) ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่เพียงพอในการนาเข้าและส่งออก 3)
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากเสนอ
5. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิธีวิจัย (Research-based Learning) ส าหรับ
หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย ซึ่งนักศึกษาลงเรียนรายวิชา 2
ภาคการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นการให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองควบคู่ก ับ การเรียนในห้อ งเรียน ในขณะเดียวกัน นักศึกษาจะต้อง
ดาเนินจัดทาวิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัยทั้งหมด กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทาวิจัยนั้น จะมีรูปแบบการดาเนินการตั้งแต่เริ่มจนจบ สามารถสรุปเป็น
ลาดับขั้นได้ดังนี้
1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะศึกษาวิจัย
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดขอบเขตของปัญหา คาถามและวัตถุประสงค์การวิจัย
4. ค้นหาและกาหนดสมมติฐานของการวิจัย
5. นาแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างปัจจัยหรือตัวแปรที่ส่งผลต่องานวิจัย
6. สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
8. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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9. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบทสรุปของงานวิจัย
10. การสรุปผลและการอภิปรายผล
11. การจัดทารายงานวิจัยและรูปเล่มวิจัย
12. นาเสนอผลงานวิจัย
จากการทาวิจัยของนักศึกษา พบว่า ผลงานวิจัยของนักศึกษาหลายๆกลุ่มมี
คุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ อีกด้วย
6. การถ่ายทอดประสบการณ์จากการจัดโครงการ วัฒนธรรมแตกต่างกัน อยู่
ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ ในรายวิชา 926-382 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ในหลักสูตรถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น การปรับตัว
อย่างไรในวัฒ นธรรมจีน มลายู ยุโ รป ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับประเทศต่างๆ ข้อควรระวัง และการดาเนินการ
7. กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ อาจารย์ผู้สอนกาหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียน
แสดงบทบาทสมมติ และร่ว มกัน เจราจาต่ อรอง โดยน าทัก ษะและทฤษฎี ใ น
ห้องเรียนไปบูรณาการในการแสดงบทบาทสมมุติ ตัวอย่างเช่น วิชาการเจราจา
ต่อรอง
8. กิจกรรมเสวนาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รายวิชา 926-262 การ
จัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์แนวคิด
ธุรกิจ ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ของรุ่นพี่
ทางหลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาที่มีอาจารย์สอนร่วมกัน โดยมีการบูร
ณาการความรู้ท างศาสตร์ท างด้านบริหารเข้าด้วยกัน ซึ่ง คณาจารย์จะมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ วิชาแผนธุรกิจ วิชาวิจัย วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งกระบวนการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 ประชุมอาจารย์อาจารย์ผู้ส อนร่วมกันในรายวิชา เพื่อออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอน กิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
ตัวอย่าง
วิ ช าวิ จ ั ย ธุ ร กิ จ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการสอนจากผลการประเมิ น จาก
นักศึกษา ในหัวข้อสถิติ ทางผู้ประสานงานรายวิชาจึงมีการเชิญอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากหลักสูตรเศษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นผู้ร่วมสอนเพื่อได้ให้
คาปรึกษาให้กับนักศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น
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โดยมีการออกแบบกิจกรรมเฉพาะสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีการเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือกที่แตกต่างกันไปดังนี้
1)ในกลุ่มวิชาชีพ เลือกธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยทางหลักสูตรมีการ
ออกแบบรายวิ ช าโดยให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ ปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง ผ่ า นการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการ ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อทราบถึงแนวคิดในการดาเนินธุรกิจ ทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์ในการการดาเนินธุรกิจ การปรับตัวของธุรกิจตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์การ
ประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
2) ในกลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ ทางหลักสูตรมีการ
ออกแบบรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิ บัติจริงผ่านกิจกรรมการนาเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และ
ทาการจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดในวิชาชีพเลือก
ธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ วิชาธธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาหลากมุมมองธุรกิจ
โลก สิ ่ ง ที ่ น ั ก ศึ ก ษาจะได้ ร ั บ คื อ ประสบการณ์ ต รงในการน าเข้ า สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศ วิธีการเลือก Supplier ในต่างประเทศ วิธีการเลือกสินค้า วิธีการ
คานวณภาษีอากรขาเข้า วิธีการด้านศุลกากร การขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งกระบวนการดาเนินงาน
มีดังต่อไปนี้
1 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์การ
ประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
ทางหลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นเพื่อจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL)
3) ในกลุ่มวิชาชีพเลือกธุรกิจเกษตร ซึ่งรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาลง
พื้นที่จริง เพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ หลังจากนั้น นาปัญหาเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
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ซึ่งกระบวนการดาเนินงานมีดังต่อไปนี้
1 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม เกณฑ์การ
ประเมินผล
2 ดาเนินการสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้
3 สรุปผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
4 สรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้ในภาคการศึกษาหน้า
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to
learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to
critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new
ideas and practices).
หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริม เอกสารแนบ
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้ จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับทุนสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ
Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .ในรายวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี
กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive
Open Online Course) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
การวางแผน
1 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนวางแผนโครงสร้างเนื้อหารายวิชาตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่
LO 1 นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
(3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
LO 2:นักศึกษาประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้
(3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
LO 3:นักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การเลือกประเทศเป้าหมายและกล
ยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศไปใช้ได้จริง
(3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
LO 4:นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการส่งออก พิธีการศุลกากร เอกสารที่ใช้ในการ
ส่งออก และวิธีการชาระเงินระหว่างประเทศได้
(3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
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LO 5:นักศึกษาสามารถประเมินข้อดีข้อเสียของรูปแบบการขนส่งสินค้าได้
(3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
2 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนวางแผนสื่อการเรียนรู้แบบวีดีโอ จานวน 30 วีดีโอ
3 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนออกแบบข้ อสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ โดย
ข้อสอบผ่านการประเมิณจากผู้ทรงคุณวุติที่มีความความเชี่ยวชาญ
4 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนจัดส่งโครงสร้างเนื้อหารายวิชาตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และข้อสอบที่ผ่านการประเมินให้กับมหาวิทยาลัย
5 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนจัดทาสื่อออนไลน์ จานวน 30 วีดีโอ
การดาเนินการ
1. อาจารย์อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และร่วมทา
กิจกรรมระหว่างการเรียน
2 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งอาจารย์อาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการ
จัดส่งวีดีโอให้กับนักศึกษาเพื่อทดสอบและทบทวนองค์ความรู้ทั้ งหมดที่ได้เรียนไป
ในแต่ละครั้ง
3 นักศึกษาเริ่มเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ และสรุปประเด็นการเรียนจากสื่อวีดีโอ ใน
รูปแบบ Infographic เพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่
ได้เรียน ซึ่งรูปแบบการเรียนสื่อวีดีโอนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตาม
ความต้องการของนักศึกษา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การตรวจสอบ
1 ครั้งเรียนถัดไป นักศึกษานาเสนอ รูปแบบ Infographic เพื่อทบทวนบทเรียน
ร่วมกัน และสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่อาจารย์อาจารย์ผู้สอนจะเริ่มสอนใน
ประเด็นต่อไป
การปรับปรุง
1 หลังจากอาจารย์อาจารย์ผู้สอนได้ ดาเนินการส่งสื่อวีดีโอออนไลน์ให้นักศึกษา ได้
นาผลสะท้อนการเรียนรู้จากสื่อวีดีโอ อาจารย์อาจารย์ผู้สอนได้นามาพัฒนาปรับปรุง
สื่อวีดีโอให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์อาจารย์ผู้สอนจึงดาเนินการขอ
ทุนต่อเนื่อง ในโครงการทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่อง เพื่อนามา
พัฒนาบทเรียน ต่อไป ในขณะเดียวกัน ได้มีอาจารย์ในหลักสูตรมีการขอทุน
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online
course และ Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพิ่มอีก 1 ท่าน เช่นกัน
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สาหรับรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกงานสหกิจศึกษา จัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 1 หน่วยกิต ซึ่งอาจารย์อาจารย์ผู้สอน
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปฝึกงานและสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการจริง มีออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังตัวอย่างกิจกรรม
1 อาจารย์อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเลือกเรียนในสื่อเรียน
ออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือ เช่น
 PSU MOOC
 THAI MOOC
 E-SET Learning
 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy
Academy)
นักศึกษาสามารเลือกเรียนหลักสูตรที่นักศึกษามี ความสนใจและความ
ต้องการ รวมทั้งเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่นักศึกษากาลังจะเข้า
ไปฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
2 หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องสรุปประเด็นจากสิ่งที่นักศึกษาได้รับ
3 นักศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันในห้องเรียนจากบทเรียนที่ได้
เลือกเรียน
4 เมื่อนักศึกษาเรียนจบในหลักสูตรที่ตนเรียนก็จะได้รับประกาศนียบัตร
จากการเรียนด้วย และสามารถนาประกาศนียบัตรจากการเรียนไปใช้ในอนาคตใน
การทางานต่อไปได้อีกด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นให้นักศึกษา
ศึก ษาในสิ่ง ที่ ต นเองมี ความต้ อ งการจะรู้และศึกษาประเด็น เนื้อหาข้อมูลนอก
ห้อ งเรียนตามต าแหน่ง งานหรือ ศาสตร์ที่ตัวเองก าลัง ฝึกงานและสหกิจศึกษา
กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเริ่ม
แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเรียนที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับประเทศ
3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas,
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
หลักสูตรได้มีการจัดการเรียน การสอนรายวิชา Idea to Business เน้น เ อ ก ส า ร แ น บ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื ่ อ ปลู ก ฝั ง นั ก ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด ใหม่ ๆ มี โครงงานสหกิ จ
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ศึกษา
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรม ดังนี้
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1. การประเมินศักยภาพของตนเอง เพื่อให้รู้จักตัวเองว่ามีระดับความเป็น
ผู้ประกอบการอย่างไร
2.การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ SWOT และการใช้
Google
3.การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามความต้ อ งการผู ้ บ ริ โ ภค โดยเครื ่ อ งมื อ
Personas และ 6W1H
4.การออกแบบธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ BMC
5. นาเสนอผลงาน
ในขณะเดียวกัน วิชา 926-211 นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่ง เน้น การสร้า ง ให้ น ักศึ กษา มีความคิดใหม่ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั ้ง การสร้างมู ล ค่ าเพิ ่มให้ ก ั บ ธุ รกิจ การประเมิ น โอกาสทางธุร กิ จ โดยให้
นัก ศึก ษาแต่ล ะกลุ ่ม ศึก ษาคว้ าข้อ มูล สัง เคราะห์ วิเคราะห์ และน าเสนองาน
ทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมกระบวนการ เพื่อนามาต่อยอดธุรกิจ
ของชุมชน
ในขณะเดียวกันรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความทาง
วิ ช าการทางบริ หาร เพื ่ อ จั ด ท าโครงงานสหกิ จศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งสรรค์
ความคิดใหม่ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท างานในสถานประกอบการ ซึ่ง
ผลงานโครงงานสหกิจศึก ษาของนัก ศึก ษา ได้รับรางวัลระดับวิทยาเขตในการ
นาเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการผลิตประเภทกล้วยเคลือบช็อคโก
แลต กรณีศึกษา บริษัท ชายน้อยฟู้ด จากัด ผลงาน ของนางสาวชยาภรณ์ นาม
เมืองคุณ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของคลังสินค้าประเภท Moccona กรณีศึกษา
บริษัท ก ชัยแสงเทรดดิ้ง จากัด ผลงานของ นางสาวศิริวรรณ สาราญรื่น
3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning
outcomes.
ส าหรั บ การติ ด ตามการพั ฒ นาทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษาตามความต้ อ งการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรได้มีกระบวนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1 หลักสูตร ได้ขอข้อมูลจากนักศึกษาที่ ได้ผ่านกระบวนการฝึกงานและสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือนนั้น เพื่อสะท้อนในการพัฒนา
ทัก ษะตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน และน าเสนอ หลัง จากสิ้น สุดการ
ฝึ ก งานและสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ ่ ง ทั ก ษะความต้ อ งการของตลาดแรงงานที ่ ส ถาน
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ประกอบการมีความต้องการ มีดังต่อไปนี้
1 ความรู้ทางด้าน Soft skill ได้แก่ โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel::
ซึ่งสถานประกอบการมีความต้องการในการใช้งานเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นทาง
หลักสูตรได้มีการจัดโครงการการอบรม Excel และมีการมอบใบประกาศนียบัตร
เพื ่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ ผ ่ า นกระบวนการฝึ ก อบรมและ สามารถใช้
โปรแกรม Excel ในการทางานในสถานประกอบการได้จริง โดยหลักสูตรกาหนด
ชั่วโมงการอบรม 30 ชั่วโมง และต้องมีการสอบวัดระดับเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
2 ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการนาโปรแกรม Tellme
more ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และรายวิ ชาในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรมีการน าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา
ส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการเก็บข้อมูลกจากผู้ประกอบการจากการนิเทศนักศึกษา
ฝึ ก งานและสหกิ จ ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป เพื ่ อ สะท้ อ นถึ ง ทั ก ษะที ่ ท างสถาน
ประกอบการต้องการ เพื่อน ามาพัฒนานักศึกษาต่อไป และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดาเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา ใน
การนาเสนอทักษะที่มีความจาเป็นที่ทางสถานประกอบการต้องการ เพื่อหลักสูตรได้
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
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AUN 4 : Student Assessment
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
4.1 A variety of assessment methods
are shown to be used and are shown
to be constructively aligned to
achieving the expected learning
outcomes and the teaching and
learning objectives.
4.2 The assessment and assessmentappeal policies are shown to be
explicit, communicated to students,
and applied consistently.
4.3 The assessment standards and
procedures for student progression
and degree completion, are shown to
be explicit, communicated to students,
and applied consistently.
4.4 The assessments methods are
shown to include rubrics, marking
schemes, timelines, and regulations,
and these are shown to ensure
validity, reliability, and fairness in
assessment.
4.5 The assessment methods are
shown to measure the achievement of
the expected learning outcomes of the
programme and its courses.

คะแนน
3
4
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4.6 Feedback of student assessment
is shown to be provided in a timely
manner.
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เกณฑ์
1
4.7 The student assessment and its
processes are shown to be
continuously reviewed and improved
to ensure their relevance to the needs
of industry and alignment to the
expected learning outcomes.
Overall opinion
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and
learning objectives.
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร - มคอ.3 และ มคอ.4
ได้จัดประชุมกาหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ของแต่ละรายวิชาให้ - ตารางที่ 1.1, 1.3
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ซี่งมีจานวน 8 ข้อ
ดังแสดงในตารางที่ 1.3 (ตารางการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่
รายวิชา) และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังแสดงในตารางที่
1.1 ซึ่งจากผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับ CLOs ของแต่ละรายวิชา เช่น การฟังบรรยาย การ
สาธิต การรับฟังประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โครงงาน การเรียนรู้ผ่านการทางาน
ในสถานประกอบการจริง เป็นต้น ซึ่งเมื่อแต่ละรายวิชาได้มีกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ท ี ่ แ ตกต่ างกั น ผู ้ ส อนจึ ง ได้ก าหนดวิธ ี ก ารประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้น ตามลักษณะ
ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา
จะมีการจัดทามคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย และผ่านการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งโดยรองคณบดี ซึ ่ ง การประเมิ น ผลจะมี ท ั ้ ง แบบ
Formative และ Summative สรุปวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้
ดังนี้
ในชั้นปีที่ 1 และชั้น ปีท ี่ 2 เน้น การเรียนวิช าความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจ จะเป็นการประเมินผลด้วยการสอบย่อย การประเมินกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การประเมินด้วยข้อสอบอัตนัยและปรนัย การ
สอบกลางภาค การสอบปลายภาค
ในชั้นปีที่ 3 เน้นการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมทั้งการ
จัดทาโครงงานการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการวิจัยทางธุรกิจ ซึ่ง
เป็น รายวิช าที่บ ูรณาการความรู้จากหลายวิช าร่วมกัน การประเมิน ผลจะใช้
ข้อสอบวัดความรู้ ข้อสอบเชิงวิเคราะห์คิดแก้ไขปัญหา การประเมินทักษะการ
ประยุกต์ความรู้ ด้วยรายงานของนักศึกษาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การ
ประเมินด้วยการสังเกต โดยคณะอาจารย์ร่วมกันหลายคน และการประเมินโดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ในชั้นปีที่ 4 เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อการทางาน โดยใน
รายวิ ช าที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มฝึ ก งานและสหกิ จ ศึ ก ษา ผู ้ ส อนจะเป็ น
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการจัดทาแผนธุรกิจในลักษณะโครงงาน
และประเมินจากการจัดทารายงานกลุ่ม โดยเมื่อนักศึกษาออกไปฝึกงาน หรือ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะมีการประเมินด้วยวิธีการสังเกตโดยผู้ดูแลนักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์นิเทศ และประเมินด้วยการตรวจผลงาน รายงานการฝึกงาน
และ/หรือ โครงงานสหกิจ ศึก ษา โดยนัก ศึก ษาจะน าเสนอผลงาน และคณะ
อาจารย์ในสาขาเป็นผู้ร่วมกันประเมิน
เมื ่อ สิ ้น สุ ดภาคการศึก ษา และอาจารย์ ผู ้ ส อนได้ จ ั ดท ารายงานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
มคอ.5 และ มคอ.6 ของทุกรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัด
ประชุมทวนสอบผลการเรียนรู้โดยได้กาหนดให้มีก ารตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นจานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดอีกครั้ง
ในส่วนของผลการเรียนรู้มาตรฐานภาษาอัง กฤษ ที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ จะเป็ น การใช้ ร ะบบประเมิ น ด้ ว ยการทดสอบข้ อ สอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ หลากหลายประเภท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่ งนักศึกษา
ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ สามารถสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ครบทุกคน
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently.
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรได้ก าหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชาก าหนด - มคอ.3 และมคอ.4
เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจนในมคอ. 3 และ มคอ.4 แต่ละรายวิชา และ - กระบวนการประกาศ
อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทราบพร้อมทั้งตกลงเรื่องการประเมินผลร่วมกัน คะแนนกลางภาค
ในคาบแรกของรายวิชา และในระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งผล - ใบรายงานผล
การประเมินให้นักศึ กษาทราบเป็นระยะ ตามลักษณะการประเมินของแต่ละ คะแนนระหว่างภาค
รายวิชา และประกาศคะแนนระหว่างภาคตามข้อก าหนดของคณะศิลปศาสตร์ - แบบฟอร์มคาร้องขอ
และวิทยาการจัดการ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ ทบทวนการ
คะแนนระหว่างภาคได้ รวมทั้งนักศึกษาสามารถขอดูคะแนนสอบปลายภาคของ ตรวจข้อสอบใหม่
ตนเองได้จากอาจารย์ผู้สอน หากมีข้อสงสัย
- บันทึกข้อความที่มอ.
กรณีคะแนนของนักศึกษาไม่ถูกต้องในระหว่างภาค นักศึกษาสามารถ 991.2/3628 ลงวันที่
ตรวจสอบและแก้ไขผลคะแนนได้โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน แต่หากเป็นคะแนน 8 ธันวาคม 2559
สอบ นัก ศึก ษาสามารถอุท ธรณ์ผลการประเมิน ได้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ เรื่อง ขอส่งขั้นตอนการ
ก าหนดวิธ ีการอุท ธรณ์ ของนั ก ศึ ก ษา และทางหลัก สูต รได้แ จ้ง กระบวนการ ดาเนินงานการขอ
อุทธรณ์ผลการศึกษาให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ และนักศึกษาสามารถ แก้ไขลาดับคะแนน
รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซด์งานทะเบียน จากอาจารย์ที่ปรึกษาพบ - เอกสารการขอส่ง
นั ก ศึก ษา รวมทั ้ง ช่ อ งทางออนไลน์ ท ี ่ อ าจารย์ ที ่ป รึ ก ษาใช้ใ นการสื่ อ สารกั บ ดาเนินงาน (Work
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของคณะ ซึ่ง นักศึกษาสามารถอุ ทธรณ์ผล Instruction) การขอ
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คะแนนการประเมิน โดยยื่น ค าร้อ งขอดูคะแนนที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้น ฝ่าย แก้ไขระดับคะแนน
ทะเบี ยนจะติด ต่อ มายัง คณะ คณะจะติ ดต่ อไปยั ง ประธานกรรมการบริห าร
หลักสูตร เพื่อให้ผู้สอนแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และชี้แจงการให้คะแนน
โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการอุทธรณ์
ให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนการดาเนินงาน (Work
Instruction) การขอแก้ไขระดับคะแนน โดยในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักศึกษา
ที่ทาการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ยังหลักสูตร
4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดรูปแบบการประเมินนักศึกษา - ประกาศรับสมัคร
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
นักศึกษา ปีการศึกษา
ขั ้ น ตอนที ่ 1 การประเมิ น ก่ อ นเข้า ศึ ก ษา โดยหลั กสู ต ร ได้ ก าหนด 2563
คุ ณ สมบั ต ิ ผ ู ้ เ ข้ า ศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาเพื ่ อ ให้ ไ ด้ น ั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ค วามรู้ https://entrance.psu
ความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาและได้รับการพัฒนาจนบรรลุตามผลการเรียนรู้ .ac.th/expired.php
ที่คาดหวัง ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการกาหนดเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าศึกษาได้ - โครงการอาจารย์ที่
จัดทาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ปรึกษาพบนักศึกษา
1) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนและพิจารณา - แนวทางการฝึกงาน
เกณฑ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
และปฏิบัติงาน
2) จัดส่งเกณฑ์การรับให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อประกาศ สหกิจศึกษา
การรับสมัครนักศึกษา
3) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รคั ด เลื อ กใบสมั ค รของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ตรงกับเกณฑ์ที่กาหนด
4) สอบสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
5) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาจานวนนักศึกษาที่ไม่ตรงกับ
เป้าหมายที่กาหนดเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาในปีต่อไป
การกาหนดเกณฑ์การรับและประเมินนักศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเข้าเรียนในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกาหนดจานวนรับนักศึกษา 120
คน ประกอบด้วยวิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
ได้แก่
1) โครงการเยาวชนร่วมศรีตรัง แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.50
2) โครงการพื้นที่ตั้งมอ. 5 วิทยาเขต
3) โครงการรับตรงร่วมกัน
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4) โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียน
ทางด้านสายบริหารธุรกิจหรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และ
มีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 2.75
5) โครงการตั้ง ใจดีมีที่เรียน แผนการเรียนวิทย์คณิต/ศิลป์ค านวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.40
6) โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน(รอบพิเศษ) แผนการเรียนวิทย์คณิต/ศิลป์
คานวณ เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.40
7) โครงการเพชรนคริน ทร์ แผนการเรียนวิทย์ -คณิต/ศิลป์ -ค านวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.70
8) โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี
9) โครงการลูกสงขลานครินทร์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คานวณ
เกรดเฉลี่ยรวม 5-6 ภาคการศึกษา 2.50 และต้องมีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.50
10. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม
11. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
12. โครงการรับตรง โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
9 วิชา
13. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง (Admission)
โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2563
พบว่ า ช่ อ งทางการรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด
คือ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน โดยคิดเป็นจ านวนร้อยละ 33 ของนักศึกษา
ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 ช่วงขณะศึกษาในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ เมื่อนักศึกษาได้เข้า
มาศึกษาแล้ว หลักสูตรได้แจ้งข้อก าหนดเรื่องการประเมินผลนักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษารับทราบและเข้าใจเรื่องของการประเมินผลที่จะทาให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา และในระหว่างปีการศึกษา จะ
จัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
โอกาสในการส าเร็ จการศึ ก ษาของแต่ล ะบุ ค คล และเมื่ อ สิ ้ น ภาคการศึ ก ษา
อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา จะตรวจสอบผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เพื ่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากนักศึกษาคนใดมีผลการ
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เรี ย นไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ จะน าข้ อ มู ล เข้ า ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะร่วมกันหาแนวทางดูแลและดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ช่วงก่อนสาเร็จการศึกษา ก่อนการฝึกงานหรือปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรจะประเมินความพร้อมของนักศึกษา เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด ได้แก่ การติดตามความครบถ้วนของ
การศึกษาตามหลักสูตร การติดตามระดับเกรดเฉลี่ย และการติดตามผลการ
สอบภาษาอังกฤษ และประเมินความพร้อมในการฝึกงานและสหกิจศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ฝึ ก งานหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ และระหว่างการฝึก ประสบการณ์ จะมีอาจารย์น ิเทศ ติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ หากนักศึกษามีสิ่งที่ควรปรับปรุงอาจารย์นิเทศจะรีบให้
คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้นักศึกษาสามารถท างานได้ถูกต้องและปฏิบัติ
ตัวอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines,
and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in
assessment.
การประเมินนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน - มคอ. 3 และ มคอ.4
ที่ชัดเจน ในมคอ.3 และมคอ.4 โดยกาหนดสัดส่วนน้าหนักการให้คะแนน - กาหนดการส่ง
ระยะเวลาการประเมิน กาหนดการสอบกลางภาคและปลายภาค เงื่อนไขวิธีการ ข้อสอบและประเมิน
ให้คะแนน และมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกในภาคการศึกษา ข้อสอบ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดสัดส่วนคะแนนร่วมกันในบางรายวิชา - ตารางที่ 5.1
และแจ้งวิธีการวัดผลอย่างชัดเจน โดยในแต่ละรายวิชาจะวัดผลแบบอิงเกณฑ์
คือ วัดผลเป็นแบบเกรดให้มีค่าระดับคะแนน (เกรด) ตามความหมาย และค่า
ระดับคะแนนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
ระดับ
ความหมาย
เกณฑ์
ค่าระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
(ต่อหนึ่ง
(%)
หน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
>80
4
(Excellent)
B+
B+ ดีมาก (Very
75-79
3.5
Good)
B
B ดี (Good)
70-74
3
C+
C+ พอใช้ (Fairly 65-69
2.5
Good)
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C
D+
D
E
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ปานกลาง (Fair) 61-64
อ่อน (Poor)
56-60
D อ่อนมาก (Very 51-55
Poor)
ตก (Fail)
<50
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2
1.5
1
0

ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันด้วยคณะอาจารย์หลายท่าน เช่น รายวิชา
วิ จ ั ย ธุ ร กิ จและโครงงานวิ จ ั ย ธุ ร กิ จ วิ ช าฝึ ก งานและ สหกิ จ ศึ กษา ได้ ม ี ก าร
กาหนดการใช้ Rubrics ร่วมกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนร่วมทุกท่านสามารถให้
คะแนนได้อย่างเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเป็นธรรม ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.2
นอกจากการกาหนดเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานแล้ว เครื่องมือใน
การประเมิน คือ ข้อ สอบกลางภาคและปลายภาค จะต้องได้รับการประเมิน
ข้อสอบจากคณะกรรมการประเมินข้อสอบ จานวน 2 ท่าน เพื่อให้พิจารณาว่า
ข้อสอบมีคุณภาพเพียงพอที่จะวัดผลการเรียนรู้ได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่ และผู้สอนจะต้องทาการปรับปรุง ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินข้อสอบ ซึ่งจะทาให้การให้คะแนนและให้เกรดเป็นไป
อย่างมีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ และเมื่อผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนเกรด เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของผลการเรียนอีกครั้ง
4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected
learning outcomes of the programme and its courses.
หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้จานวน 8 ข้อ โดยได้ - ตารางที่ 1.6
กาหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 1.6 โดยใน
แต่ละช่วงชั้นปี จะมีลักษณะของรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้เป้าหมายที่ - ตารางที่ 5.2
แตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา จะนาไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ภาพรวมของแต่ละปีการศึกษา หลักสูต รจึงได้กาหนดวิธีการประเมินสาคัญเพื่อ
วัดผลสาเร็จการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้
ปีการศึกษาที่ 1 รายวิชาส าคัญ คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รองลงมา
เป็นกลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเบื้องต้น ดังนั้น การวัดผลส าเร็จของการเรียนรู้ที่
คาดหวังในชั้นปีที่ 1 จึงมีลักษณะเป็นการวัดจากผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ปีการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นวิชาความรู้พื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ จึงยังใช้วิธีการ
ประเมินจากผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาคล้ายคลึงกับในชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษาที่ 3 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
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กลุ ่ ม วิ ช าชี พ บั ง คั บ และกลุ ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก และผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง จะ
ประกอบด้วยหลายข้อร่วมกัน การประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 3 จึงมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาสามารถบูรณาการและนาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้
ทางหลักสูตรจึงออกแบบวิธีการประเมินผลด้วยโครงการวิจัยทางธุรกิจ และ
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 4 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาโดยให้ความสาคัญกับ
วิชาชีพบังคับ โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ทางหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาแผน
ธุรกิจ วิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ และวิชาสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการ
ความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ดังนั้น การวัดผลความสาเร็จของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในชั้นปีที่ 4 จะวัดจากแผนธุรกิจ และรายงานผลการวิจัยธุรกิจ
ที่น ัก ศึกษาได้น าไปใช้ในตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งการ
เผยแพร่ผลการวิจัยทางธุรกิจ เช่น การนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ การ
เขียนบทความเผยแพร่ ในวารสารทางวิช าการ หรือการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และในภาคการศึกษาที่ 2 ทางหลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นา
ความรู้ท ั้ งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง การ
วัดผลความสาเร็จของการเรียนรู้ในภาพรวม จึงประเมินจากผลการประเมินจาก
ผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต การประเมินจากโครงงานสหกิจ
ศึกษา และรายงานการฝึกงาน ซึ่งจะสะท้อนผลการเรียนที่รู้ที่คาดหวังทั้ง หมดที่
หลักสูตรกาหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.2
4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับนักศึกษา การจัดการเรียนการ - มคอ.3 และ มคอ.4
สอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน จะมีการประเมิ นระหว่างที่มีการจัดการเรียน - ตารางพบที่ปรึกษา
การสอนตามที่ได้กาหนดไว้ในมคอ.3 หรือ มคอ.4 สอดคล้องกับวิธีการประเมิน วิชาวิจัยธุรกิจ
ทั้งแบบ Formative และ Summative โดยระหว่างการเรียนการสอนอาจารย์
ผู้ ส อนในแต่ล ะรายวิช าจะท าการให้ ข้ อ มูลย้อ นกลับ ให้ น ัก ศึ กษาทราบเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น มีการถามตอบระหว่างเรียน ทดสอบย่อย
แจ้งผลการทดสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างและหลังเรียน การวิพากษ์
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น ถ้าหากอาจารย์ผู้สอนมีกิจกรรมให้นักศึกษา
ร่วมกันทาในห้องเรียน เช่น กรณีศึกษา เมื่อนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกันอภิปรายผลเรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนจะเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึง
หลักการแนวคิด วิธีคิด ส าหรับกรณีศึกษานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาต่อยอดและ
พัฒนาแนวคิดต่อไป
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นอกเหนือจากในเวลาเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดจานวนชั่วโมง
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าพบ ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาในการ
เรียนการสอนเฉพาะราย โดยกาหนดวันและเวลาในการเข้าพบที่ชัดเจน (office
hour) และแจ้งนักศึกษาให้ทราบในคาบแรกของการเรียนในแต่ละวิชา
ส าหรับ ในรายวิช าที่มีล ัก ษณะเป็นโครงงาน เช่น วิช าวิจัยธุรกิจ ซึ่ง
รูปแบบการเรียนการสอนจะต่อเนื่องรวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยนักศึกษา
จะต้องเรียนวิชาวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ใน
ชั้นปีที่ 4 รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือการให้คาแนะนาในการทางานของ
นักศึกษาจะมีลักษณะต่อเนื่อง และมีการกาหนดตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มเป็นประจา โดยนักศึกษานาผลงานที่จัดทาในแต่ละครั้งเข้ารับการปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษา หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้อง
ความน่าจะเป็น ในกระบวนการทาวิจัย พร้อมทั้งให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขและ
นาเสนอผลงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย
จะเป็นในลักษณะแบบนี้ตลอดปีการศึกษา ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการทางานแบบ
PDCA เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
และการให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลลัพธ์ ซึ่งเมื่อทาการสอนไปครึ่งภาค
การศึกษา จะมีการกาหนดวันประกาศคะแนนเก็บและคะแนนสอบในส่วนของ
กลางภาคอย่างชัดเจนตามปฏิท ิน การส่งเอกสารเกี่ยวกั บการเรียนการสอน
ประจ าภาคการศึกษานั้นๆ โดยก าหนดให้มีการประกาศผลคะแนนก่อนวัน
สุดท้ายของการถอนรายวิช า ถ้าหากนัก ศึกษามีความสงสัยในเรื่องของผล
คะแนน ก็สามารถสอบถาม หรือขอตรวจสอบผลคะแนนตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยได้ และนักศึกษาจะทราบผลการประเมินเพื่อวางแผนการเรีย นของ
ตนเองในรายวิชานี้ต่อไป
4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and
improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected
learning outcomes.
การวางแผน
- แบบประเมินการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ทาการออกแบบกระบวนการทวนสอบผลการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียนรู้ประจาปีการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการฝึกงาน
โดยระบบการทวนสอบผลการเรียนรู้ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
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3) คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จาก
อาจารย์น ิเทศน์ อาจารย์ท ี่ปรึก ษาโครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิช า
ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6) ประเมินร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทา
การดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรร่วมกับผลการประเมินฝึกงาน
และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์นิเทศน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ
รวมทั้งผลงานของนักศึกษา
การตรวจสอบ
จากผลการทวนสอบ พบว่า ในกระบวนการประเมินนักศึกษาการพูดคุย
กับผู้ประกอบการจะได้ข้ อเสนอแนะและการปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนหลายประการ และพบว่า สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษามี
ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น
การปรับปรุง
ในปีก ารศึก ษาถัดไป การประเมิน ผลการเรียนรู้และความพร้อมก่อนการไป
ฝึกงานหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะเพิ่มการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการปรับตัวในการท างาน
เพิ่มเติมจากการประเมินด้านอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครบถ้วนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป
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ตารางที่ 4.1 การประเมินเพื่อวัดผลความสาเร็จของ ELOs ของหลักสูตร โดยใช้การเชื่อมโยงระหว่าง
ELOs, ผลการเรียนรู้รายปี (YLOs) และ CLOs
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ
หลักสูตร
ELO1 ประยุกต์ใช้ความรู้และ
เครื ่ อ งมื อ ทางบริ ห ารธุ ร กิ จ
เพื่อการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ จ ริ ง ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ELO2 ประเมินและออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่ อ
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานใน
องค์กรธุรกิจ
ELO3 พั ฒ นาแนวคิ ด และ
นวั ต กรรมเพื ่ อ จั ด ท าแผน
ธุ ร กิ จ ในการประกอบการ
ตัดสิน ใจทางธุรกิจให้ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม
ELO4 มี ท ั ก ษะความเป็ น
ผู้ประกอบการ
ELO5 บริหารจัดการองค์กร
ตามบทบาทหน้ า ที ่ ความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร
และภาวะความเป็น ผู้ น าบน
พื้นฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ELO6 เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อ
ก า ร ค ้ น ค ว ้ า ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ประมวลผล และน าเสนอ
ผลงานทางธุรกิจและ
โครงงานธุรกิจ

นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรแต่ละชัน้ ปี
1
2
3
4
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ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรแต่ละชัน้ ปี
หลักสูตร
1
2
3
4
ELO7 พั ฒ นาตนเองอย่ า ง



ต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่อ ให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการ
ใหม่ๆ
ELO8 มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปสู่
การเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
การประเมินผล
ประเมินจากผล ประเมินจากผล ประเมินจาก
ประเมินจาก
การเรียนรู้ใน
การเรียนรู้ใน
โครงงานการ รายงานการวิจัย
รายวิชา
รายวิชา
วิจัยธุรกิจและ ทางธุรกิจ แผน
การแสวงหา
ธุรกิจ ผลการ
โอกาสทาง
ฝึกงานและ
ธุรกิจ
ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา และ
ผลการประเมิน
จาก
ผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างการแบบประเมินโดยสถาประกอบการ
การ
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AUN 5 : Academic Staff
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์

1

2

5.1 The programme to show that
academic staff planning (including
succession, promotion, redeployment, termination, and
retirement plans) is carried out to
ensure that the quality and
quantity of the academic staff
fulfil the needs for education,
research, and service.
5.2 The programme to show that
staff workload is measured and
monitored to improve the quality
of education, research, and
service.
5.3 The programme to show that
the competences of the academic
staff are determined, evaluated,
and communicated.
5.4 The programme to show that
the duties allocated to the
academic staff are appropriate to
qualifications, experience, and
aptitude.

3

คะแนน
4








5.5 The programme to show that
promotion of the academic staff is
based on a merit system which
accounts for teaching, research,
and service.
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5

6

7

เกณฑ์

1

2

5.6 The programme to show that
the rights and privileges, benefits,
roles and relationships, and
accountability of the academic
staff, taking into account
professional ethics and their
academic freedom, are well
defined and understood.
5.7 The programme to show that
the training and developmental
needs of the academic staff are
systematically identified, and that
appropriate training and
development activities are
implemented to fulfil the identified
needs.
5.8 The programme to show that
performance management
including reward and recognition
is implemented to assess
academic staff teaching and
research quality.
Overall opinion

3

คะแนน
4
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5

6

7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that
the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and
service.
อัตรากาลัง
เอกสารแนบที่ 5.1.1-การวางแผน--ผู้บริหารและฝ่ายนโยบายและแผน ได้มีการหารือ กระบวนการวิเคราะห์
ร่วมกับหลักสูตร เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้ อัตรากาลังบุคลากรสาย
เหมาะสมกับภาระงาน โดยมีแผนอัตราก าลัง 4 ปี ในปีงบประมาณ วิชาการ
2560-2563 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตรากาลัง เช่น การเกษียณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และลาออก ตามกระบวนการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตสุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบที่ เอกสารแนบที่ 5.1.2-5.1.1) ทั้งนี้มีการกาหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้สมัครที่จะมาเป็น หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อาจารย์ ต ามกรอบของคณะและมหาวิ ท ยาลัย รวมทั ้ง มีการน าข้ อมู ล และคัดเลือกพนักงาน
รายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรมาวิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ต่อจานวน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
นักศึกษาเต็มเวลา (ที่เป็นตามเกณฑ์หลักของกองแผนงาน ม.อ.) เพื่อ เอกสารแนบที่ 5.1.3-คานวณหาจ านวนอัตราก าลังอาจารย์ที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยในปี ประกาศของ
2563 ทางหลั ก สู ต รได้ ม ี แ ผนรั บ สมั ค รอาจารย์ 1 ต าแหน่ ง ตาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัตรากาลังที่ได้รับจัดสรรและยังไม่มีผู้สมัครจากปี 2562
เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้
การดาเนินการ—ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้ดาเนินการเปิดรับ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา โดยดาเนินการเปิดสรรหา พ.ศ. 2562
และคั ดเลือ กตามวิ ธ ีก ารที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด (ตามเอกสารแนบที่ เอกสารแนบที่ 5.1.4-- การ
5.1.2) ดังนี้
สนับสนุนของกองทุนพัฒนา
1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ อาจารย์
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
และวิช าชี พ จะเปิ ด รับ สมั ครทั ่ว ไปเป็ น เวลาไม่น ้ อ ยกว่ า 15 วัน และ หรือวุฒิบัตรภายในประเทศ
ด าเนินการสรรหาและคั ดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบ เอกสารแนบที่ 5.1.5-- การ
ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
สนับสนุนของกองทุนพัฒนา
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้อ งผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือการสอบ อาจารย์
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เมื่อการสรร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาและคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะเสนอผล เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
การสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ หรือวุฒิบัตร ณ ต่างประเทศ
ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยบรรจุและแต่งตั้ง โดยปี 2563 ได้มี เอกสารแนบที่ 5.1.6--
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รายการหลักฐาน
ผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
เอกสารการประชุม
การตรวจสอบ--โดยปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ประจาเดือนเมษายน 2564
พัฒนาธุรกิจ มีอาจารย์ทมี่ ีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการบริการหลักสูตรได้
จ านวน 5 คน โดยในปี 2563 ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก
โอนย้าย และปลดเกษียณ แต่มีอาจารย์ใหม่ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร 1 คน และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรลากลับจากการลา
ศึกษาต่อจานวน 1 คน รวมแล้วมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 7 คน
ความก้าวหน้าของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การวางแผน--ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์
เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ตาม
เอกสารแนบที่ 5.1.3) ได้กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการยื่น
ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ นั่นคือ ต้องขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกฎเกณฑ์ แ ละเงื ่ อ นไขที่
มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ อีกทั้งได้กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิ ช าการต้ อ งลาศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที ่ ส ู ง ขึ ้ น โดยสามารถยื ่ น สมั ค รการ
สนับสนุนของกองทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรภายในและต่างประเทศได้ (ตาม
เอกสารแนบที่ 5.1.4 และ 5.1.5) นอกจากนี้วิทยาเขตยังมีการสนับสนุน
และส่ง เสริมให้พ นัก งานสายวิช าการทุก ท่านยื่น ขอประเมิน มาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ในปี 2563 ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิช าการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน (ตาม
ตารางแนบท้ายที่ 5.1) ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริ ก ารวิ ช าการ ทั ้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณ ดั ง นั ้ น ทาง
หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านแจ้งการวางแผน
ความก้าวหน้าทางวิช าการของตนเอง โดยแบ่ง แผนออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่จะต้องได้รับการประเมิน PSU-TPSF กลุ่มที่ต้องยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และกลุ่มลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อีกทั้ง
ทางหลักสูตรยังกาหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านแจ้งแผนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการประจาปี 2563 อย่างน้อย 1 อย่าง อาทิเช่น การ
ทาวิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเขียนหนังสือ/ตารา
เรียน และนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การดาเนินการ--ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 กลุ่มได้รับการสนับสนุน
และผลัก ดัน เพื่อ ให้แผนพัฒ นาทางวิช าการของแต่ละคนเป็น ไปตามที่
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ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ทาง
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะได้จัดขึ้นมา
การตรวจสอบ--โดยผลการติดตามความก้าวหน้าในรอบปี 2563
พบว่า มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ท่าน มีสมรรถนะการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับดรุณาจารย์ และมี 1 ท่าน กาลังเตรียมตัวลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก และอีก 2 ท่าน กาลังเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังตารางแนบท้ายที่ 5.1 นอกจากนี้จากตารางดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่า อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกท่านมีผลงานวิจัยและมีการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

รายการหลักฐาน

ความก้าวหน้าทางด้านการบริหาร
การวางแผน—ทางหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
พัฒนางานด้านการบริหารหลักสูตร โดยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลั ก สู ต รทุ ก ท่ า นได้ ห มุ น เวี ย นกั น ขึ ้ น ด ารงต าแหน่ ง ประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรคราวละ 2 ปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้ฝึก
ประสบการณ์งานด้านการเป็นผู้บริหารให้กับอาจารย์รุ่นใหม่
การดาเนินการ--ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสและเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดต่อกันหลายสมัย ได้ลาออกจาก
ตาแหน่ง และมติที่ประชุมได้เลือก ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์ เป็นประธาน
หลักสูตรคนใหม่ (ตามเอกสารแนบที่ 5.1.4) ทั้งนี้ ดร.สิริภัทร์ ได้มีการ
สอนงานให้กับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคนใหม่
5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the
quality of education, research, and service.
การวางแผน--ทางหลั ก สู ต รมี ก ารวางแผนและพิ จารณาเกณฑ์
อัต ราส่วนอาจารย์ต ่อ จ านวนนัก ศึ ก ษาให้อยู่ในเกณฑ์ ที่ก ระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ก าหนดไว้ เป็นประจ า
ทุ ก ๆ ปี รวมทั ้ ง มี ก ารก าหนดภาระงานขั ้ น ต ่ า ของอาจารย์ เ พื ่ อ ให้
ครอบคลุมภาระงานการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงการ
สอดแทรกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาด้วย
ทั้งนี้ ทางหลักสูตร ผู้บริหาร และฝ่ายงานนโยบายและแผนได้หารือ
ร่วมกัน โดยคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอน
และจัดทาแผนทบทวนอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตามแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
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2563 เพื่อให้วิทยาเขตพิจารณา
การดาเนินการ--มีการวิเคราะห์อัตรากาลังตามมาตรฐานที่กาหนด
เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบความเหมาะสมของสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ และมีการกระจายภาระงานพื้นฐานของหลักสูตรให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้สร้างสรรค์งานในส่วนที่
เป็นศักยภาพ และความสนใจส่วนบุคคล อีกทั้งเพื่อไม่ให้ใครคนใดคน
หนึ่งรับภาระสอนหนักจนเกินไป จนกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพของภาระงานในด้านอื่นๆ (เช่น การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ และการบริการวิชาการ) ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (เช่น การทา PSU-TPSF และตาแหน่ง
ทางวิชาการ) และที่สาคัญที่สุดคือการคานึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของอาจารย์ทุกท่านด้วยเช่นกัน
การตรวจสอบ--หลักสูตรจะมีการพิจารณาทบทวนสม่าเสมอผ่าน
การพูดคุยในการประชุม หลักสูตรประจาเดือน และการประเมินผ่านระบบ
TOR online ซึ่ง เป็น ระบบการประเมินภาระงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านการประเมิน
ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ แ ต่ ล ะรายวิ ช า ทั ้ ง นี้
หลักสูตรได้น าผลการสะท้อนความคิดเห็นและความพึงพอใจต่างๆ มา
หารือร่วมกันเพื่อกาหนดแผนการดาเนินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน และภาระงานด้านอื่นๆ ต่อไป โดยในปี 2563 พบว่ามีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีค่า Full-Time Equivalent และอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ดังแสดงในตารางดังนี้
FTE อาจารย์
3.621

FTES นักศึกษา
377.056
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined,
evaluated, and communicated.
การวางแผน--หลัก สูต รใช้เ กณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัย ก าหนดในการ เอ กส าร แน บ ที ่ 5. 3. 1 -ประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ และประเมิ น ผลการ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ บ ุ ค ล า ก ร ส า ย ว ิ ช า ก า ร
วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี ม ี ก ารก าหนดรายการสมรรถนะหลั ก ( Core มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามเอกสาร ตามมติ ค.บ.ม. ในคราว
แนบที่ 5.3.1 และ 5.3.2) จานวน 3 รายการได้แก่
ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อ
1. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P : Professionalism)
วันที่ 2 กันยายน 2558
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2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (S : Social responsibility)
3. รู้รักสามัคคี (U : Unity)
นอกจากนี ้ ท างวิ ท ยาเขตยั ง มี ก ารก าหนดสมรรถนะเฉพาะ
(Specific Competency) ของบุคคลากรสายวิชาการ (ตามเอกสารแนบที่
5.3.1 และ 5.3.2) ดังนี้
ล าดั บ สมรรถนะเฉพาะของบุคลากรสายวิชาการ
หมายเหตุ
ที่
1
ความสามารถ/ทักษะในการสอน
บังคับ
2
ความรู ้ ค วามสามารถในวิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย /งาน
สร้างสรรค์
3
ทักษะการให้บริการเชิงวิชาการ
เลือก
4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5
การดูแลและพัฒนานักศึกษา
ทางวิทยาเขตกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ๆ
ละ 1 รอบ ซึ ่ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ประจาปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแนบที่ 5.3.3 และ 5.3.4)
โดยก าหนดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสัดส่วนค่า
น้าหนักในการประเมินออกเป็น 2 องค์ป ระกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามข้ อ ตกลง ร้ อ ยละ 80 และพฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ง านร้ อ ยละ 20
(Competency) จานวน 9 รายการ คือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความชื่อ
สัตย์ 3) ความกระตือรือร้นพร้อมปรับเปลี่ยน 4) ความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางาน 5) การบริหารจัดการ 6) การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 7) การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 8) การมีจิตอาสา 9) การทางานเป็นทีม ซึ่งในแต่
ละรายการดังกล่าวถูกกาหนดความคาดหวัง ไว้ที่ระดับ 3 จาก 5 ระดับ
โดยมีการกาหนดสัดส่วนประเภทภาระงาน (track) ตามอายุงาน ได้แก่
กลุ่มอายุงานไม่เกิน 5 ปี กลุ่มอายุงานมากกว่า 5 ปี เน้นสอน และกลุ่ม
อายุงานมากกว่า 5 ปี เน้นวิจัย โดยแต่ละประเภทภาระงาน (track) มี
หัวข้อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 3 ด้าน คือ 1) ภาระงานสอน 2) ภาระ
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 3) ภาระงานบริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอื่น ๆ โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะแบ่ง
คะแนนเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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เอ กส าร แน บ ที ่ 5. 3. 2 -สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาลักษณะงาน
ส า ย ว ิ ช า ก า ร
สงขลานครินทร์ ตามมติ
คณะกรรมการบริ ห ารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่
9/2558
เมื ่ อ วั น ที ่ 2
กันยายน 2558
เอกสารแนบที ่ 5.3.3 -หลั ก เกณ ฑ์ และ วิ ธ ี ก า ร
ประเมิน ผลการปฏิบัติง าน
ประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
เอ กส าร แน บ ที ่ 5. 3. 4 -หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ประจ าปีของพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที ่ 2)
พ.ศ. 2563
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ประเภท

คะแนน

ภาระงานตามข้อตกลง (พิจารณาจาก Load Unit)
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ภาระงานที่ส่วนงานก าหนด (ใช้เกณฑ์ที่แต่ละคณะ/ 16
หน่วยงานพิจารณา)
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินจากเกณฑ์ 9 ข้อที่ 20
มหาวิทยาลัยกาหนด)
ทั้ง นี้ก ารก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น คะแนนรวมร้อยละ 90 – 100
ระดับดีมาก คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99
ระดับพอใช้ คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99
ต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน และไม่ได้รับการพิ จารณาเพิ่ม
ค่ า จ้ า ง คะแนนรวมร้ อ ยละ 0 – 59.99 โดยระดั บ การประเมิ น
กาหนดให้มีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชา
หรือ หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา และต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็น
กรรมการ
ระดั บ ที ่ 2 คณะกรรมการกลั ่ น กรองผลการประเมิ น การปฏิ บ ั ติ
ราชการระดับคณะหรือหน่วยงาน
ระดับที่ 3 คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
การด าเนิ น การ--ในการบริ ห ารจั ด การสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ของบุคลากรมหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์ น ั้น ทาง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รมีการเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่
พร้อมกับการถ่ายทอด และปลูกฝังสมรรถนะหลักดังกล่าวให้กับอาจารย์
ใหม่ ท ุ ก ท่ า น อี ก ทั ้ ง ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รยั ง มี ก าร
มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรอาวุโสทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วย
ดูแลอาจารย์ใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรมี
วัฒนธรรมหรือค่านิยมร่วมกัน
ส า ห ร ั บ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ส ม ร ร ถ น ะ เ ฉ พ า ะ ( Specific
Competency) ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้นั้น หลังจากที่ทางคณะจัด
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ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว
นั้น ทางคณะยังมีการจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการเพื่อสื่อสารให้ทุกคน
รั บ ทราบเกณฑ์ก ารประเมิ น โดยทั ่ว กัน รวมทั ้ง เปิด โอกาสให้ ท ุ กท่ า น
สามารถตอบข้อ ซัก ถามประเด็น ที่ส งสัยหรือไม่เข้าใจ จากนั้น ก็จะ
ดาเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในรอบปี 2563 (ตาม
เอกสารแนบที่ 5.3.3 และ 5.3.4) โดยการส่งผ่านระบบ e-document
และ e-mail ให้กับอาจารย์ทุกท่าน และมีการน าเอกสารดังกล่าวมา
เผยแพร่ไว้ใน Website ของวิทยาเขตและคณะ จากนั้นในช่วงก่อนเปิด
การเรีย นการสอนในปี 2563 ทุก คนจะต้ อ งจั ด ท าข้อ ตกลงภาระงาน
ร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา เพื่อกาหนดกิจกรรม
ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงาน ค่าเป้าหมาย และน้าหนัก
ในการประเมิ น ของแต่ ล ะกิ จ กรรมหรื อ โครงการ และประธาน
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต รจะมี ก ารติ ดตามความก้า วหน้า ในการ
ทางานในรอบ 6 เดือน ของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน เพื่อสามารถ
วางแผนการทางานให้แก่ทุกคนได้อย่างเหมาะสมสาหรับรอบการประเมิน
การตรวจสอบ—เมื่อถึงรอบการประเมิน ทางวิทยาเขตจะทาการ
ประเมินสมรรถนะผ่านกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยใช้ระบบ TOR Online และ Competency Online สาหรับการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านนั ้ น ทางคณะกรรมการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการจัดประชุมเพื่อให้คะแนนการประเมิน
ร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีผู้บังคับบัญชาในแต่
ละระดับชั้นร่วมเป็นคณะกรรมการ เมื่อประเมินผลการปฏิบั ติงานเสร็จสิ้น
คณะกรรมการประเมินฯ ท าการแจ้ง ให้บุคลากรรับทราบผลและเสนอ
รายงานผลการประเมินเป็นรายบุคคลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติงานระดับส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็ น ธรรมในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านและเสนอต่ อ
อธิการบดีเพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของอาจารย์แล้ว
นั ก ศึ ก ษายั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะ
รายวิชาโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ ทั้งนี้ในปี 2563 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ ยผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนในรายวิชา เท่ากับ 4.48 คะแนน (1/2563) และ
4.35 คะแนน (2/2563) จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยอยู่ในระดับดี (ดัง
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ตารางแนบที่ 5.2)
การปรับปรุงพัฒนา—ทางหลักสูตรมีการนาผลการประเมินผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านและผลประเมิน การสอนมาพู ด คุ ยหารื อร่ ว มกั น และมี ก าร
ก าหนดแผนการปรับ ปรุ ง ในรอบปี ป ระเมิ น ถั ด ไป รวมทั ้ ง ด าเนิ น การ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในทุกๆ ปี
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate
to qualifications, experience, and aptitude.
การวางแผน--ก่อนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ทาง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนมอบหมายรายวิชา
สอนที่ต้องเปิดสอนในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับทราบล่วงหน้าทั้งในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563
เพื่อให้ทุกคนได้จัดทาแผนและกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าก่อน
เปิดภาคการศึกษา
การดาเนินการ—ทางประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
มอบหมายภาระงาน โดยพิจารณาจากวุฒ ิการศึกษา คุณ สมบัติ และ
สมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนตามที่ได้มีการกาหนดภาระงานของตาแหน่ง
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ได้สอบคัดเลือกอาจารย์แต่ละท่าน
เข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
การตรวจสอบ--ทั้งนี้จากตารางแนบท้ายที่ 5.3 จะเห็นได้ว่าในปี
2563 นอกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ
ตรงตามรายวิชาที่สอนแล้ว ยังมีผลงานวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนา
และประสบการณ์การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนด้วย
เช่นกัน
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit
system which accounts for teaching, research, and service.
การวางแผน--ทางหลักสูตร คณะและวิทยาเขตได้ให้ความสาคัญ เอกสารแนบที่ 5.5.1--หลัก
กั บ การสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ ของคณะกรรมการบริ ห าร นโยบายการบริหารทรัพยากร
หลักสูตรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมในการได้รับการประเมิน มนุษย์ พ.ศ. 2563-2565
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
และให้ความส าคัญกับการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยการ
วางแผนผลักดันอาจารย์ทุก ท่านเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการ
ผลั ก ดั น ให้ อ าจารย์ ป ระจ าทุ ก ท่ า นมี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาเอก ทั ้ ง นี ้ ท าง
มหาวิทยาลัยได้มีก ารก าหนดกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการยื่น ขอรับการ
ประเมิน PSU-TPSF การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และการ
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สนับสนุน การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกไว้อย่างชั ดเจนและสื่อสาร
เข้าถึงทุกคนโดยทั่วถึง
การดาเนินการ--ในการประเมิน PSU-TPSF และการขอตาแหน่ง
ทางวิช าการนั้น ทางมหาวิทยาลัยมีระบบและขั้น ตอนการประเมินที่มี
ความชัดเจนโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้ยึดหลักนโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2563-2565 (ตามเอกสารแนบที่ 5.5.1)
ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 1) ต้องจัดให้มีระบบประเมินและระบบการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ ที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน 2)
ต้องจัดให้มีระบบพัฒนาผู้นาและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ตามสาย
งานและดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่า งเท่าเทียมกัน
และ 3) ต้องจัดให้มีระบบการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรมและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตาม
เอกสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแนบ
5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships,
and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their
academic freedom, are well defined and understood.
การวางแผน--หลักสูตรภายใต้การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ เอกสารแนบ 5.6.1—
และวิ ท ยาการจั ด การและวิ ท ยาเขตสุ ร าษฏร์ ธ านี มี ก ารแต่ ง ตั ้ ง ประกาศ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานได้ประชุม หารือร่วมกันเพื่อ เรื่อง การจัดสวัสดิการ
ก าหนดสวั ส ดิ ก ารที ่ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากร ได้ แ ก่ กองทุ น พนั ก งาน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
มหาวิทยาลัย ฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ค่า 2560
ทันตกรรม อัตราเงินบ ารุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน เป็นต้น (ตาม เอกสารแนบ 5.6.2—
เอกสารแนบ 5.6.1 และรายละเอียดในภาพที่ 1)
ประกาศ
อีก ทั้ง ยัง มีก ารจัดสรรที่ พ ัก ภายในวิทยาเขต ดัง รายละเอียดใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารแนบ ที่ 5.6.2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พัก อาศัยในวิทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรร
เขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ ที่พักอาศัยในวิทยาเขตสุ
อื่นๆ อีกหลายอย่าง อาทิ เช่น การลาศึกษาต่อการลาป่วย ลากิจส่วนตัว ราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563
ลาพักร้อน การลาคลอด และลาบวช เป็นต้น ตลอดจนการจัดสรรทุนวิจัย ระบบเบิกเงินสวัสดิการ
ประเภทต่ า งๆ เช่ น ทุ น อุ ดหนุ น การวิ จ ัย ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพการท า กองทุนพนักงาน:
วิจัย ทุนสนับสนุน การริเริ่มโครงการวิจัย การสนับสนุน รางวัลส าหรับ https://fund.psu.ac.th/Lo
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร ทุนพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยของ gin.aspx?ReturnUrl=%2f
อาจารย์ใหม่ และทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น
HistoryStaff.aspx
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บริการที่พักบุคลากร:
https://accommodation.s
urat.psu.ac.th/home.php
งานวิจัย:
http://rech.surat.psu.ac.t
h/main/Fundaward62.php

ภาพที่ 1: กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
การด าเนิ น การ—พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการทุ ก คน
สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการเบิกสวัสดิการ และติดต่อขอเข้าพักใน
อาคารที่ พ ัก ของวิ ท ยาเขตตามสิ ท ธิ ท ี ่ได้ก าหนดไว้ อี กทั ้ง ยัง สามารถ
ด าเนิน การขอทุนสนับสนุน การวิจัยประเภทต่างๆ ตามที่วิทยาเขตได้
ประกาศไว้
บทบาทและความสัมพันธ์
การดาเนินการ--สาหรับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ประจาหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ทางหลักสูตรมีวัฒนธรรมการทางานแบบพี่แบบ
น้ อ งหรือ แบบครอบครัว โดยยึดหลัก การให้เกียรติซึ่ง กันและกัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ที่อายุงาน
น้อยกว่า อีกทั้งยังมีการสื่อสารที่เปิดกว้างและหลากหลายช่องทาง ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การประชุมหลักสูตรประจาเดือน และแบบไม่
เป็นทางการ เช่น การโทรคุย การพูดคุยทางไลน์กลุ่ม การเปิดโอกาสให้
เข้าพบส่วนตัวเพื่อปรึกษาหารือ ซึ่งทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
ความรู ้ ส ึ ก ที่ ด ี เป็น กั น เอง ไม่ก ดดัน รู้ ส ึก มี คุ ณ ค่า มี ค วามหมาย มี
ความสาคัญกับหลักสูตร ตลอดจนรู้สึกผูกพันกับหลักสูตร และพร้อมให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกันทางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic
staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities
are implemented to fulfil the identified needs.
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การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน
การวางแผน--ทางวิ ท ยาเขต ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการ และได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการก าหนดให้มีการ
จัดการเชิง ระบบเพื่อ ให้ได้มาซึ่ง บุคลากรที่ม ีส มรรถนะสู ง ดูแลรักษา
บุคลากร และฝึกอบรมพัฒนาเพื่อให้มีอาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอก และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกาหนดเส้นทางความ
เชี่ยวชาญระดับ บุคคล (สอนหรือ วิจัย) เพื่อผลักดัน การสร้างงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ทางคณะได้ให้ความส าคัญกับการจัด
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในแต่ละหลักสูตร โดย
คณะเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม การ
กาหนดแผนพัฒนารายบุคคล การดาเนินการจัดโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินผลของโครงการฝึกอบรมต่างๆ
การด าเนิน การ--ทางคณะมีการส ารวจความต้องการการฝึกอบรม
ของบุคลากรสายวิช าการในทุกๆ ปี เพื่อให้คณาจารย์ในคณะทุกท่าน
เสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมที่อยากให้คณะจัดขึ้น โดยในปีการศึกษา
2563 ที่ผ่านมา วิทยาเขตและคณะได้มีการจัดทาแผนโครงการฝึกอบรม
ประจาปีต่างๆ โดยคณะได้คานึงถึงความต้องการและความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (ตามรายละเอียดในตารางแนบท้ายที่
5.4)
การตรวจสอบ--ทางคณะได้ท าการประเมินความพึงพอใจของการ
ฝึกอบรม ตลอดจนการรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
เพื่อนาไปเป็นเอกสารประกอบปรับปรุงและวางแผนโครงการอมรมของปี
2564 ต่อไป โดยผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ตามตารางแนบ
ท้ายที่ 5.4)
การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก
การด าเนิน การ—ตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้มีการ
จัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเองไว้แล้วนั้น (ตาม
ตารางแนบท้ายที่ 5.1) ส่งผลให้นอกจากการเข้าร่วมโครงการอบรมที่
วิทยาเขตและคณะจัดโครงการให้แล้วนั้น ทางอาจารย์ประจาหลักสูตรยัง
มี ก ารพัฒ นาตนเองด้ วยการเข้ าร่ วมโครงการ/กิ จ กรรมฝึ กอบรมของ
หน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเสาะแสวงหาทักษะความรู้เฉพาะ
ด้าน และเครื่องมือหรือระบบการจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
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ของตนเอง เพื่อนามาปรับเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในรายวิชาของ
ตนเอง ตลอดจนการน ามาใช้ท าวิจัย การบริการวิชาการ และการสร้าง
ผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการ
สอน และความก้า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ของตนเองตามที่ ก าหนดแผนการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพไว้กับหลักสูตร
การตรวจสอบ--จากตารางแนบท้ายที่ 5.4 จะเห็นได้ว่า โครงการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมนั้น
มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบสอน ตลอดจนแผนการพัฒนา
ตนเองทางวิช าการในด้านการพัฒนาสมรรถนะการสอน และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
5.8 The programme to show that performance management including reward and
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
การเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างประจาปี
การวางแผน—ในช่วงต้นปีงบประมาณ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่านมีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานของตนเองตามระบบประเมิน
TOR ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการกรอกแผนการดาเนินงานที่เป็นการ
วางแผนการด าเนิ น งานในเบื ้ อ งต้ น ว่ า จะปฏิ บ ั ต ิ ง านภาระงานต่ า งๆ
อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด และเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ ในระบบ TOR ตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการก าหนด น ้าหนัก 80% จากคุณภาพ
ปริมาณงานที่ทา (จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ) และ 20% จากสมรรถนะ
การดาเนินการ—เมื่อถึงรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากร
สายวิชาการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บัง คับบัญชาใน
ระบบ HR-MIS และ TOR Online จากนั้นทางที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จะด าเนินการให้คะแนนการประเมินร่วมกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และประกาศผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และให้ผู้ประเมินลง
นามรับทราบ และจะประกาศผู้ที่ได้ผลคะแนนในระดับดีเด่นและดีมากให้
ทราบโดยทั่วกัน แล้วนาผลคะแนนประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
รางวัลยกย่องชมเชยของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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การวางแผน--มหาวิทยาลัยมีการจัดงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลา
นครินทร์” เพื่อ เป็นเวทีในการมอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล และยกย่อง
ชมเชยอาจารย์ที่มี ผลงานเด่นในด้านด้านเรียนการสอน การวิจัย และ
บริก ารวิชาการอีก ด้วย โดยคณะฯ มีแนวทางพิจารณาผลงานของ
คณาจารย์เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อให้เป็นผู้มีผลงานเด่นเข้ารับเกียรติ
บัตรด้านต่างๆ ในงานนี้ทุกปี ตามระบุรางวัลตามพันธกิจ ตามประกาศ
ดังนี้
1. ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้
จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มี
ความรู้ความสามารถในเชิง วิ ช าการ มีความสามารถในการถ่ ายทอด
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจาทุกปี จานวน 6 สาขา
ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3)
สาขาสังคมศาสตร์ 4) สาขามนุษยศาสตร์ 5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ
6) สาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 ท่าน
2. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) จะด าเนิน การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุน ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถและมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์
ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาสังคมและประเทศชาติ เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากร สายสนับสนุนสืบ
ต่อไป โดยจะพิจารณา คัดเลือก 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริการดีเด่น 2) ด้าน
บริหารดีเด่น 3) ด้านวิชาชีพดีเด่น 4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และ
5) ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่นด้านละ 1 คน
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประจาทุกปี โดยให้
คณะ/ส่วนงาน พิจารณาเสนอรายชื่อ บุคลากรดีเด่นในแต่ละกลุ่มตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยแบ่งการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่ น เป็น 4 กลุ่ม
จานวน 6 คน
การดาเนินการ--สาหรับกระบวนการในการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับ
การยกย่องนั้น เมื่อได้รับหนังสือจากหน่วยงานเพื่อขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่
สมควรได้รับการคัดเลือก/ยกย่องชมเชย/สมควรได้รับรางวัลต่าง ๆ
วิทยาเขตฯ จะดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและมีการนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการของหน่วยงานหรือวิทยาเขตฯเพื่อ
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พิจารณาเสนอชื่อ
การตรวจสอบ--ตามตารางแนบท้ายที่ 5.8.1 จะเห็นได้ว่า ในปี
2562 ทางหลักสูตรไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับรางวัลการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ แต่ในปี 2563 มีอาจารย์ประจาหลัก สูตร 1 ท่านได้แก่ ดร.
ชมพูนุท ด้วงจันทร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
ในระดับคณะ
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ตารางที่ 5.1 แสดงแผนงานความก้าวหน้าด้านตาแหน่งทางวิชาการ
รายชือ่ อาจารย์
ผ่านการเมิน PSU- ยืน่ ตาแหน่งวิชาการ ลาศึกษาต่อ ป.เอก
TPSF
(ภายในปี)
(ภายในปี)
(ระดับ/ภายในปี)
ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง
วิชชาจารย์/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
2566
ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์
ดรุณาจารย์/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
2565
อ. นงค์รัตน์ แสนสมพร
วิชชาจารย์/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
2566
อ. ปิยาภรณ์ ปิยะวาณิช
2564
เสถียร
หมายเหตุ: ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง และ อ. นงค์รัตน์ แสนสมพร ได้รับการประเมิน PSU-TPSF ระดับ
ดรุณาจารย์ แล้วตั้งแต่ปี 2561-2563
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ตารางที่ 5.2 คะแนนประเมินผลการสอนในแต่ละรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563
่ รายวิชา
ชือ

เทอม/ปี

รหัสวิชา

ตอน

PSU

คณะ

รวม

1/2563

926-311

การจัดการเชิงกลยุทธ์

1

4.16

0

4.16

1/2563

926-491

โครงงานวิจย
ั ธุร กิจ

1

4.45

0

4.45

1/2563

926-514

พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู ้นา

1

4.82

0

4.82

4.47

0

4.47

1/2563

001-103

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ
ไอเดีย สูค
1

4.04

0

4.04

1/2563

926-262

การจัดการธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1

4.65

0

4.65

1/2563

926-461

การจัดการธุร กิจครอบครั วและการจัดการ ธุร กิจแฟรนไชส์

1

4.62

0

4.62

4.44

0

4.44

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
1/2563

926-141

การเงินธุร กิจ

1

4.53

0

4.53

1/2563

926-231

การจัดการการดาเนินงาน

1

4.57

0

4.57

1/2563

926-234

การจัดการคุณภาพและการเพิม
่ ผลิตภาพ

1

4.61

0

4.61

1/2563

926-355

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

1

4.77

0

4.77

1/2563

926-411

แผนธุร กิจ

1

4.69

0

4.69

4.64

0

4.64

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
1/2563

926-381

การขนส่งระหว่างประเทศ

1

4.72

0

4.72

1/2563

926-384

การเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

1

4.65

0

4.65

1/2563

926-387

การจัดการพาณิชย์นาวี

1

4.9

0

4.9

1/2563

926-491

โครงงานวิจย
ั ธุร กิจ

1

4.65

0

4.65

1/2563

926-495

เตรีย มความพร ้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน

1

4.67

0

4.67

4.72

0

4.72

1/2563

001-103

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ
ไอเดีย สูค
4

4.13

0

4.13

1/2563

926-111

ธุร กิจและหลักการจัดการ

4

4.32

0

4.32

1/2563

926-351

การบริหารการตลาด

1

4.31

0

4.31

1/2563

926-513

นวัตกรรมการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

1

4.82

0

4.82

4.4

0

4.4

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
1/2563

926-111

ธุร กิจและหลักการจัดการ

1

4.41

0

4.41

1/2563

926-111

ธุร กิจและหลักการจัดการ

3

4.54

0

4.54

1/2563

926-211

นวัตกรรมและโอกาสทางธุร กิจ

1

4.65

0

4.65

1/2563

926-307

การจัดการเชิงกลยุทธ์

1

4.08

0

4.08

4.42

0

4.42

1/2563

001-103

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ
ไอเดีย สูค
5

3.9

0

3.9

1/2563

926-272

การจัดการธุร กิจเกษตร

1

4.75

0

4.75

1/2563

926-433

ธุร กิจและการจัดการสินค ้าเกษตร

1

4.48

0

4.48

1/2563

926-472

การค ้าสินค ้าเกษตรและข ้อตกลงทางการค ้า ระหว่างประเทศ

1

4.49

0

4.49

1/2563

926-511

นวัตกรรมการจัดการบัญชี

1

4.82

0

4.82

1/2563

926-512

นวัตกรรมการจัดการการเงิน

1

4.82

0

4.82

1/2563

926-513

นวัตกรรมการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

1

4.82

0

4.82

1/2563

931-118

การบัญชีธรุ กิจเกษตร

1

4.27

0

4.27

4.54

0

4.54

1/2563

001-103

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ
ไอเดีย สูค
6

4.2

0

4.2

1/2563

926-482

การนาเข ้า-ส่งออก

1

4.15

0

4.15

1/2563

926-491

โครงงานวิจย
ั ธุร กิจ

1

4.29

0

4.29

4.21

0

4.21
4.24

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
1/2563

926-151

หลักการตลาด

1

4.24

0

1/2563

926-151

2

4.2

0

4.2

1/2563

926-363

หลั
กการตลาด ทธ์ทางการตลาด เพือ
การวางแผนกลยุ
่ การแข่งขันสาหรั บธุร กิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม

1

4.61

0

4.61

1/2563

926-411

แผนธุร กิจ

1

4.49

0

4.49

1/2563

926-491

โครงงานวิจย
ั ธุร กิจ

1

4.55

0

4.55

4.42

0

4.42

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
1/2563

926-241

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

1

4.5

0

4.5

1/2563

926-341

การบริหารการเงิน

1

4.07

0

4.07

1/2563

926-411

แผนธุร กิจ

1

4.63

0

4.63

1/2563

926-492

สัมมนาทางบริหารธุร กิจ

1

4.53

0

4.53

1/2563

926-512

นวัตกรรมการจัดการการเงิน

1

4.82

0

4.82

4.51

0

สรุปค่าเฉลีย
่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

คะแนนเฉลีย
่
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4.51

4.48

ตารางที่ 5.2 คะแนนประเมินผลการสอนในแต่ละรายวิชา (ต่อ)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ชือ่ รายวิชา

เทอม/ปี

รหัสวิชา

ตอน

PSU

คณะ

รวม

2/2563

926-311

การจัดการเชิงกลยุทธ์

1

4.51

0

4.51

2/2563

926-392

วิจยั ธุรกิจ

1

3.84

0

3.84

4.18

0

4.18

2/2563

926-262

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1

4.3

0

4.3

2/2563

926-361

การจัดการความคิดสร ้างสรรค์

1

4.68

0

4.68

2/2563

926-361

การจัดการความคิดสร ้างสรรค์

2

4.3

0

4.3

2/2563

926-392

วิจยั ธุรกิจ

1

3.82

0

3.82

4.28

0

4.28

2/2563

926-234

การจัดการคุณภาพและการเพิม่ ผลิตภาพ

1

4.89

0

4.89

2/2563

926-464

การจัดการโครงการ

1

4.73

0

4.73

4.81

0

4.81

2/2563

926-281

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1

4.92

0

4.92

2/2563

926-481

หลากมุมมองเรือ่ งธุรกิจโลก

1

4.96

0

4.96

2/2563

926-496

สหกิจศึกษา

1

4.76

0

4.76

4.88

0

4.88

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
2/2563

001-103

4.43

0

4.43

001-103

ไอเดียสูค่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ
ไอเดียสูค่ วามเป็ นผู ้ประกอบการ

1

2/2563

1

4.01

0

4.01

2/2563

926-251

พฤติกรรมผู ้บริโภค

1

4.14

0

4.14

4.19

0

4.19

2/2563

926-112

การเจรจาต่อรอง

1

4.48

0

4.48

2/2563

926-201

การบริหารทรั พยากรมนุษย์

1

4.77

0

4.77

4.63

0

4.63

2/2563

926-271

หลักการตลาดสินค ้าเกษตร

1

4.55

0

4.55

2/2563

926-372

การจัดการธุรกิจฟาร์ม

1

4.53

0

4.53

4.54

0

4.54

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
2/2563

926-386

การจัดการธุรกิจระหว่างประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

1

3.41

0

3.41

2/2563

926-392

วิจยั ธุรกิจ

1

3.16

0

3.16

3.29

0

3.29

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
2/2563

926-151

หลักการตลาด

1

4.64

0

4.64

2/2563

926-300

การฝึ กงาน

1

4.14

0

4.14

2/2563

926-392

วิจยั ธุรกิจ

1

4.3

0

4.3

2/2563

926-452

การบริหารการค ้าปลีก

1

4.2

0

4.2

2/2563

926-493

การฝึ กงาน

1

4.65

0

4.65

4.39

0

4.39
4.42

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น
2/2563

926-312

ภาวะผู ้นาและจริยธรรมธุรกิจ

1

4.42

0

2/2563

926-313

การศึกษาความเป็ นไปได ้ของธุรกิจ

1

4.2

0

4.2

4.31

0

4.31

สรุปค่าเฉลีย่ โดยรวมของอาจารย์ผู ้รั บผิดชอบสอนในรายวิชาข ้างต ้น

คะแนนเฉลีย
่
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4.35

ตารางที่ 5.3 ผลงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
รายชือ่

ประวัตกิ ารศึกษา

โครงการวิจยั

ผลงานทางวิชาการ

การบริการวิชาการ

ดร.สิริภัทร์
โชติช่วง

Ph.D. (Marketing)
บธ.ม. (การตลาด
บธ.บ. (การบัญชี)

1) การพัฒนาอัตลักษณ์
ของชุมชนบ้านเกาะแรต
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยว (ทุน สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)

ดร.ชมพูนุท
ด้วงจันทร์

Ph.D
(Management:
Management
Science and
Engineering)
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.
(อุตสาหกรรม
เกษตร)

1) แนวทางการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ป ระกอบการ
รุ่นใหม่ต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมและ
ความคิด เชิงสร้ า งสรรค์
ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
ย ก ร ะ ด ั บ ข ี ด
ความสามารถในกา ร
แข่ง ขั นของประเทศไทย
(ทุนพัฒนาศักยภาพการ
ท าวิจัยของอาจารย์ใหม่
ปี 2563)

1) การส ารวจภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เทคนิค
การสร้างภาพ. วารสารการจัดการธุรกิจ ปีที่
9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน.19-31.
TCI2
2) ปั จ จั ย แห่ง ความส าเร็จ ด้ า นการบริ ห าร
จั ด การของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนเพื ่ อความ
ยั่งยืน. วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่
2 เดื อ นกรกฎาคม-ธั น วาคม. 211-220.
TCI1
1) การศึ ก ษาการจั ด การโซ่ อ ุ ป ทานของ
ผู้ประกอบการหอยสองฝา: กรณีศึกษา อ่าว
บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิเทศ
ศึกษา, 10(2), 46-67. (TCI2)
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โครงการฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ
1) โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด
1) Blended learning
2) โครงการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย 2) การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
3) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มี พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ความพร้อมรองรับ ธุร กิจ ชุมชนสร้า ง
ไทย

1) โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด
2) โครงการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย
3) โครงการแนวทางการยกระดั บ
เทคโนโลยี ส ู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม
4) โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการ
ขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นางานประจ าสู่
งานวิจัย
5) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความพร้อมรองรับ ธุร กิจ ชุมชนสร้า ง
ไทย
6) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้น
ทางถูกสุขลักษณะชุมชนบ้านเกาะแรต
7) โครงการพัฒนาธุรกิจสินค้าที่ระลึก

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
2) โครงการอบรมเชิ ง ปฎิ บ ั ต ิ ก าร
SDM Model: ไขรหัสสู่เส้นทางการ
พิ ม พ์ น านาชาติ ฐาน ISI/Scopus
ตอน1
3) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA for Programme
Assessment
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) โครงการอบรมเชิ ง ปฎิ บ ั ต ิ ก าร
เรื ่ อ ง การวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นเพื ่ อ
พั ฒ นาการสอนภายใต้ โ ครงการ

รายวิชารับผิดชอบสอน
1) หลักการตลาด
2) การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อการ
แข่งขันสาหรับธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม
3) การบริหารการค้าปลีก
4) โครงงานวิจัยธุรกิจ
การฝึกงาน
1) การจัดการการ
ดาเนินงาน
2) การจั ด การคุ ณ ภาพ
และการเพิ่ม ผลิตภาพ
3) นวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์
และการบรรจุภัณฑ์
4) การจัดการโครงการ
5) แผนธุรกิจ

รายชือ่

ประวัตกิ ารศึกษา

โครงการวิจยั

ดร.รพี พงษ์
พานิช

Ph.D.
(Agricultural
Economics and
Management)
M.B.A (Electronic
Commerce)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

การวัดประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการ
ดาเนินงานท่าอากาศยาน
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย 2562

1) The Asymmetric Effect of
Productivity on Firm Performance
under Industry Risk Thresholds. The
Journal Agricultural Economics.

-

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์นมโคของ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟในอาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิเทศศึกษา,
10(2), 68-93.

อ. นงค์รัตน์
แสนสมพร

ผลงานทางวิชาการ
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การบริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ
ส่งเสริมการขอต าแหน่งสมรรถนะ
อาจารย์ตามกรอบ PSU-TPSF
5) โครงการส่งเสริมการขอตาแหน่ง
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ PSUTPSF ระยะที่ 2

รายวิชารับผิดชอบสอน

-

-

-

1) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้น 1) โครงการส่งเสริมการขอตาแหน่ง
ทางถูกสุขลักษณะชุมชนบ้านเกาะแรต สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ PSUTPSF ระยะที่ 2 : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การวิพากษ์
โครงการวิจัยในชั้นเรียน"
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
SDM Model : ไขรหัสสู่เส้นทางการ
ตีพิมพ์นานาชาติ ฐาน ISI/Scopus
ตอน
3) โครงการสัญจรฯ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทางาน (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE)
ประจาปี 2563

1) การขนส่งระหว่าง
ประเทศ
2) การเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
3) การจัดการพาณิชย์
นาวี
4) โครงงานวิจัยธุรกิจ
5) เตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาและฝึกงาน
6) การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
7) หลากมุมมองเรื่อง
ธุรกิจโลก
8) สหกิจศึกษา

รายชือ่

ประวัตกิ ารศึกษา

โครงการวิจยั

อ. ปิยาภรณ์
ปิยะวาณิช
เสถียร

M.ED.
(Leadership and
Management)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

-

ผลงานทางวิชาการ

การบริการวิชาการ

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในการซื้อผลิตภัณฑ์นมโคของ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟในอาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิเทศศึกษา,
10(2), 68-93.
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โครงการฝึกอบรมของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ
1) โครงการบัณ ฑิ ตอาสาสู้ ภ ั ยโควิ ด 1) อบรมทา มคอ.3-6 ปรับปรุง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
หลักสูตรเป็นไปตามแบบ OBE
2) เข้าร่วมฟัง Lunch Talk ตอน
สอนอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น
3) อบรมการแลกเปลี่ยน LAMS
TALK
4) อบรม เกณฑ์ AUN QA
Overview ( Version 4.0) รุ่นที่ 2

รายวิชารับผิดชอบสอน
1) การเจรจาต่อรอง
2) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
3) ธุรกิจและหลักการ
จัดการ
4) นวัตกรรมและโอกาส
ทางธุรกิจ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยม ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้าง กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
นักวิจัยรุ่นใหม่”
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ในการท าวิจัย ที่จะสามารถผลิตผลงานทางวิชาการตามสมรรถนะ
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณลักษณะทางตาแหน่งไว้
3) โครงการสัญจร เพื่อส่งเสริมความรู้
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
ความเข้าใจการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน ที่สามารถ
การเรียนรู้กับการทางาน (Cooperative
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการขอประเมิน PSU-TPSF ของบุคลากรสายวิชาการ
and Work Integrated Education :
และการจัดทา AUN-QA ของหลักสูตร
CWIE) ประจาปี 2563
4) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่เคยเข้าการอบรม
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
QA for Programme Assessment
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับคณะ

1) โครงการส่ ง เสริ ม การขอต าแหน่ ง กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ PSU-TPSF : วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ที่มีส่วนสาคัญต่อขอประเมิน PSU-TPSF
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยใน ของบุคลากรสายวิชาการ
ชั ้ น เรี ย นเพื ่ อ พัฒ นาการจั ด การเรีย นการ
สอน”
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ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการส่งเสริมการขอตาแหน่ง
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ PSU-TPSF
ระยะที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
วิพากษ์โครงการวิจัยในชั้นเรียน”
3).โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร SDM
Model : ไขรหัสสู่เส้นทางการตีพิมพ์
นานาชาติฐาน ISI/Scopus ตอนที่ 1”
4) โครงการส่ ง เสริ ม การขอต าแหน่ ง
สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ PSU-TPSF
ระยะที่ 2
5) โครงการ Lunch Talk ตอนสอน
อย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น

กลุม่ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน ที่มีส่วนสาคัญต่อขอประเมิน PSU-TPSF
ของบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คาปรึกษาในการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่านยื่นขอประเมิน PSUTPSF
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรสายวิชาการ
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในออกแบบการเรียนการสอน
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ตารางที่ 5.4 การเข้าอบรมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายชือ่ อาจารย์
ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง

วัตถุประสงค์ของการเข้าฝึกอบรม โครงการอบรมจากหน่วยงานภายนอก (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563)
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 1) การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และแบรนด์สาหรับธุรกิจออนไลน์
และ Facebook Zero 2 Hero: Marketing เรียนรู้ Algorithm และการ
ทาธุรกิจ
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 2) Facebook Zero 2 Hero: Advertising เรียนรู้หากลุ่มลูกค้า และ
กฎเนื้อหา (Content marketing) เครื่องมือและบริการในการสร้างสรรค์
เนื้อหาบน Facebook
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 3) Facebook and Line OA สาหรับธุรกิจออนไลน์
ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์ เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย
1) กิจกรรม Research Zone (2021) : Phase 165 ในหัวข้อเรื่องแนว
ทางการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ดร.รพี พงษ์พานิช
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for
การวิจัย
Data Science from Scratch
อ. นงค์รัตน์ แสนสม เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 1) อบรมออนไลน์ เรื่องพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook
พร
อ. ปิยาภรณ์ ปิยะ
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 1) อบรมออนไลน์ เรื่อง Digital Marketing
วาณิชเสถียร
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน 2) อบรม ก้าวทัน Covid กับ Marketplace เพือ่ BSC 2020
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หน่วยงาน

ศูนย์จัดการความรู้ฯ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริษัท ไลค์ มีเอ็กซ์ จากัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

AUN 6 : Student Support Services
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
6.1 The student intake policy,
admission criteria, and admission
procedures to the programme
are
shown to be clearly defined,
communicated, published, and
up-to-date.
6.2 Both short-term and longterm planning of academic and
non-academic support services
are shown to be carried out to
ensure sufficiency and quality of
support services for teaching,
research, and community
service.
6.3 An adequate system is
shown to exist for student
progress, academic performance,
and workload monitoring.
Student progress, academic
performance, and workload are
shown to be
systematically recorded and
monitored. Feedback to students
and corrective actions are
made where necessary.
6.4 Co-curricular activities,
student competition, and
other student support services
are shown to be available to
improve learning experience and

2
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3

คะแนน
4

5

6

7

เกณฑ์
1
employability.
6.5 The competences of the
support staff rendering student
services are shown to be
identified for recruitment and
deployment. These competences
are shown to be evaluated to
ensure their continued relevance
to stakeholders needs. Roles
and relationships are shown to
be well defined to ensure smooth
delivery of the services.
6.6 Student support services are
shown to be subjected to
evaluation, benchmarking, and
enhancement.
Overall opinion

2
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3

คะแนน
4

5

6

7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.
การวางแผน
1. มคอ.2
การรับนักศึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบงานรับเข้านักศึกษาใหม่
ดาเนินงานรับเข้านักศึกษาใหม่ ดังนี้
- หลักสูตรมีการกาหนดแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาโดยตั้งเป้าหมายการรับเข้า
ศึกษา ประจาปี 2563 จานวน 120 คน โดยแบ่งชัดเจน 3 ระบบ คือ ระบบการ
รับตรงและโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ระบบการรั บบุคคลเพื่อเข้า
ศึก ษาในสถาบั น อุดมศึก ษาในระบบกลาง TCAS และระบบวิธีพิเ ศษซึ่ ง
ด าเนิ น การโดยวิ ท ยาเขต ได้ แ ก่ โครงการตั้ ง ใจดี ม ี ที ่ เ รีย น โครงการเพชร
นครินทร์ โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วสงขลานครินทร์ 20 คน โครงการมุ่งมั่น
สู่สงขลานคริน ทร์ โครงการทุนช้างเผือกสงขลานคริ นทร์ โครงการคัดเลือก
นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 5
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบพิเศษ และโครงการพื้นที่ตั้งม.อ. 5 วิทยาเขต
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) โครงการ
รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการลูกสงขลานครินทร์ โครงการส่งเสริมผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
การดาเนินงาน
การคัดเลือกนักศึกษา
ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ การรับนักศึกษาที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนมุ่งเน้นความรู้ ดังนี้
ระบบคัดเลือกตรง
ทางกรรมการบริ หารหลัก สูต รได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดยก าหนด
คะแนนตามรายวิชาที่เลือกสอบ และการสัมภาษณ์นักศึกษา จะเป็นคณาจารย์ใน
หลักสูตร โดยเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระบบคัดเลือกตรง
1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าและมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ชั้น ม.4- ม.6
(ภาค 1) ไม่ต่ากว่า 2.50
2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าและมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ชั้น ม.4- ม.6
ไม่ต่ากว่า 2.50
3). ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ค่าน้าหนัก 20 % 4) ผล
คะแนนสอบ GAT (รหัส 85) ค่าน้าหนัก 40 %
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ผลการดาเนินงาน
5) คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าน้าหนัก 20 %
6) คะแนนสอบวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ ค่าน้าหนัก 20 %
ระบบ TCAS
เกณฑ์การรับเข้าศึกษาระบบ Admissions
1) ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้าหนัก 20 %
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
ค่าน้าหนัก 30 %
3) ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้าหนัก 50 % การนาคะแนน
GAT มาใช้ในการคัดเลือกผู้ส มัครต้อ งสมัครสอบกับสถาบัน ทดสอบทาง
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) โดยต้ อ งมี ค ะแนนสอบตามเกณฑ์
องค์ประกอบการคัดเลือก และ คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี
4) มีการรับสมัครตามวันและเวลาที่ประกาศไว้ พร้อมเกณฑ์การรับเข้าศึกษา
โดย ประกาศวันรับสมัคร วัน ประกาศผลผู้มีส ิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบ
สัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าศึกษา นาการก าหนดเกณฑ์
คณะกรรมการเห็นชอบให้นักศึกษาเข้าเรียนได้ โดยตัดสินตามความเหมาะสม
ตามหลักสูตร
ระบบวิธีพิเศษซึ่งดาเนินการโดยวิทยาเขต
ทางกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละโครงการ
ที ่ แตกต่ า งกั น ไป และมี ก ารกลั ่ น กรองใบสมัค รของผู้ ม ีค ุ ณ สมบั ต ิก ่ อนการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยกรรมการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุด
กลั่นกรองใบสมัคร และชุดสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นคณาจารย์ใน
หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม http://entrance.surat.psu.ac.th/index.html
จัด กิจกรรมประชาสัม พัน ธ์หลั ก สูต รเชิง รุกเพื่อรองรับ การรับนักศึกษาใหม่
ประจาปี 2563
1. โครงการ ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ (PSU Surat
Seeded Camp ครั้งที่ 1) ได้จานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนจากโครงการ ร้อยละ
50
2. ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการซึ่งมีคณาจารย์ในหลักสูตร
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Roadshow โดยมีการแจกโบวชัวร์ แผ่นพับ
เอกสารการสมัคร ตามโรงเรียนเส้นทางดังนี้
- เส้นทางที่ 1 ชุมพร-ระนอง-พังงา-ภูเก็ต
- เส้นทางที่ 2 พัทลุง-สงขลา-สตูล
- เส้นทางที่ 3 กระบี่-ตรัง-นครศรีธรรมราช (ฝั่งทุ่งสง)
- เส้นทางที่ 4 นครศรีธรรมราช
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- เส้นทางที่ 5 อาเภอเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
3. โครงการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์และการผลิตสื่อต่างๆ
- สื่อกระตุ้นการรับรู้ และการเข้าถึงนักเรียน ในรูปแบบ infographic ผ่าน เพจ
งานรับ นักศึกษา: https://www.facebook.com/tcaspsusurat/
- แจกโปรชัวร์ และของที่ระลึก Backdrop/ Rull Up
- links ข้อมูลหลักสูตร http://entrance.surat.psu.ac.th/
4. ถ่ายทอดสด LIVE ผ่าน Facebook PSU connext ของมหาวิทยาลัย
5. วีดีโอให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
จากโครงการคัดเลือกนักศึกษาและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ทาให้หลักสูตรสามารถรับนักศึกษา จากตารางที่ 6.3-6.4 แสดงจานวนรับ
นักศึกษาในแต่ละปี
การตรวจสอบ
ทางหลักสูตรได้ติดตามแผนงานการรับเข้านักศึกษา ดังนี้
1. แผนจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานรับเข้านักศึกษา
2. แผนพิจารณาเกณฑ์การรับเข้านักศึกษา
3. แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. แผนการรับเข้าระบบรับตรง และ ระบบ TCAS
5. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
6. ประชุมสรุป ติดตามผลการรับเข้าใหม่
การปรับปรุง
ตามที่ได้ด าเนินการตามแผนงานรับเข้าและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ยอดจานวน รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 120 คน เนื่องจากโครงสร้าง
ประชากรในวัยเรียนมีอัตราลดลง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เทคโนโลยีสร้างความ
พลิกผัน (Disruptive technology) แนวโน้มทางการศึกษาเปลี่ยนไป นอกจากนี้
เกี่ยวกับ ชื่อของหลักสูต ร “พัฒ นาธุรกิจ ” โดยที่ผู้ที่ส นใจศึกษาอาจไม่ทราบ
ความหมายของหลัก สูต รพัฒ นาธุรกิจที่ชัดเจน ท าให้ทางหลักสูตรวางแผน
ประชาสัมพัน ธ์หลัก สูต รเชิง รุก และวางแผนเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในเล่ ม
หลักสูตรปี 2564 ต่อไป
สรุปตารางจานวนรับนักศึกษาที่ได้รับในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
หลักสูตร
จานวนนักศึกษาที่
จานวนนักศึกษาที่
ต้องการ (คน)
ลงทะเบียน (คน)
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
120
33
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6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services
for teaching, research, and community service.
การวางแผน
1. โครงการพัฒนา
งานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาของหลักสูตร
ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัย 2.โครงการพัฒนา
นักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการ นักศึกษาตามชั้นปีของ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การประกอบ หลักสูตรจัดขึ้น ได้แก่
อาชี พ และการศึ ก ษาต่ อ และท าหน้ าที ่ใ นการให้ค าปรึ กษา แนะน า และ -โครงการบ่มเพาะ
จัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการหอพัก ทุนการศึกษา นักศึกษาพัฒนาธุรกิจ
ตลอดจนประสานงานในการด าเนิ น งานการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของสภา รุ่นใหม่
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา ให้คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมของชมรมต่าง - โครงการให้ความรู้
ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาสังคม และบาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและ เกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพ
วัฒนธรรม ด้านสุขภาพและพลานามัย
เลือก
การดาเนินงาน
- โครงการอบรมการ
2.1 non-acedemic งานพัฒ นานักศึกษา จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ใช้โปรแกรม
ดังต่อไปนี้
Microsoft
2.1.1 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เพื่อเพิ่ม
ทั ก ษะในการใช้ ช ี ว ิ ต ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ตลอดจนเรี ย นรู ้ แ นวทางการใช้ ช ี ว ิ ต ใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในการเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 จัดใน
รูปแบบออนไลน์
- โครงการเกษตร DIY Online วันที่ 8 สิงหาคม 2563 จัดในรูปแบบ
ออนไลน์
- โครงการไหว้ครู
- โครงการลอยกระทง
- โครงการกิจกรรมอบรมผู้ช่วยกระบวนกร (พี่เลี้ยงโครงการรู้จักฉัน
รู้จักเธอ) วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จัดในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการรู้จักฉัน รู้จักเธอ ออนไลน์ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 จัดใน
รูปแบบออนไลน์
- โครงการวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง วันที่ 24 กันยายน
2563
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2.1.2 กระบวนการในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการ
ดาเนินชีวิตในการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม ประกอบด้วย
- โครงการ UP To Start Up ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 จัดใน
รูปแบบออฟไลน์
- โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจาปี วันที่
26-27 มีนาคม 2564 จัดในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการเกษตรธรรมชาติ จัดตลอดปีการศึกษา จัดในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการพหุธรรม ครั้งที่ 1-3 วันที่ 9-10 และ 30 เมษายน 2564 จัด
ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
- โครงการศิลปะแห่งชีวิตรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นบูรณาการกับรายวิชาชีวิต
ที่ดี เดือนธันวาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์
2.1.3 กระบวนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา(leader
camp) วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จัดในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" สาหรับการดูแลนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
2.1.4 เตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทางาน
- โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยท างาน วันที่ 9 -10 เมษายน
2564 จัดในรูปแบบออนไลน์
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและมหกรรมนัดพบแรงงานประจ าปี
การศึกษา 2563 วันที่ 8 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า
- โครงการซ้อ มย่อ ยเพื่อ เข้ารับพระราชทานปริญญา วัน ที่ 4 -11
กันยายน 2563 ในรูปแบบออฟไลน์
- โครงการศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี 2563
เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2563 จัดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
2.2 กิจกรรมของหลักสูตร
ในส่วนของหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมหารือ
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการบ่มเพาะ
นักศึกษาพัฒนาธุรกิจรุ่น ใหม่ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกั บกลุ่มวิชาชีพเลือก
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft และโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษาเพื่อประสิทธิผลด้านวิชาการ เป็นต้น ในส่วนของรายวิชาเฉพาะของ
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หลักสูตรนั้น ทั้งวิชาชีพและวิชาแกน อาจารย์ผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นัก ศึกษาในรายวิช าด้วยเช่น กัน เพื่อ เสริมสร้างและปลูกฝังนักศึกษา วินัย
นักศึกษา คุณ ธรรม จริยธรรม รวมถึง การพัฒ นาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ
การตรวจสอบ
3.1 non-acedemic งานพัฒนานักศึกษาติดตามนักศึกษาโดยการนับชั่วโมง
กิจกรรมของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
3.2 กิจกรรมของหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตรติดตามนักศึกษาจากการวัด
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance,
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are
shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective
actions are made where necessary.
- ในระบบฐานข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนในหลักสูตรจะมีระบบติดตาม 1. กระบวนการ
การพัฒนาการเรียน คือ ระบบ MIS ที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถเข้า รายงานติดตามดูแล
ไปดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในที่ปรึกษาได้ทุกคน นักศึกษาลาออก ตก
ซึ ่ ง นั ก ศึ ก ษาที ่ อ ยู ่ ใ นสถานะปกติ สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นเองได้ แต่ ห าก ออก
นักศึกษาคนใดมีผลการเรียนที่ต่ากว่า 2.00 มีระบบการ Lock การลงทะเบียน 2. โครงการอาจารย์ที่
สาหรับนักศึกษาที่เรียนอ่อน คือ ได้เกรดต่ากว่า 2.00 (Critical) ซึ่งนักศึกษา ปรึกษาพบนักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาในการลงทะเบียน เพื่อประสิทธิผลด้าน
เรียน และวางแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งในการลงทะเบียน วิชาการ
เรียนนั้น นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา
จึงจะทาการปลดล็อกให้
- ในส่วนของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการจัด
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาเพื่อประสิทธิผลด้านวิชาการ จัดขึ้นให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปี ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนักศึกษาอย่าง
น้อย 2-3 ครั้ง ในส่วนของนักศึกษาที่มีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะเรียกพบ
เป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะมากกว่า 3 ครั้งได้
โดยในส่วนของกิจกรรมสายสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปีนั้น
จะเป็ น กิ จ กรรมของการพู ด คุ ย ให้ ค าปรึ ก ษา หาแนวทางแก้ ป ั ญ หาให้ ก ั บ
นักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การทากิจกรรม และอื่นๆ ทาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความใกล้ ช ิดและนัก ศึก ษาเข้าถึง อาจารย์ที่ปรึกษาได้ง ่ายขึ้น โดยกิจกรรม
ดังกล่าว มีการวัดประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนในทุกโครงการในปีที่ผ่าน
มาอย่างต่อเนื่อง
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- กระบวนการรายงาน ติดตามดูแลนักศึกษาลาออก ตกออก ดังต่อไปนี้
1 กระบวนการรายงานติดตามดูแลนักศึกษาลาออก
กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาเขียนคาร้องขอลาออก ผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
หนี้สินจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองรับรองการขอลาออกจากสภาพการ
เป็นนักศึกษา เมื่องานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบเอกสารและจัดทา
ค าสั่ง ขอลาออกจากสภาพการเป็น นักศึกษาแล้ว โดยจะแจ้งผลไปยังคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง เพื่อทราบต่อไป
2 กระบวนการรายงานติดตามดูแลนักศึกษาตกออก
ส่วนกลางโดยงานทะเบียนและประมวลผล สานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี มีกระบวนการรายงานชื่อนักศึกษาตกออกแจ้งให้คณะที่ นักศึกษาสังกัด
ทราบ โดยจะจัดส่งไปพร้อมกับ เอกสารการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรองผล
การศึกษาประจาภาคการศึกษา
ใบรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก ประกอบด้วยข้อมูล รายชื่อนักศึกษา
ที่ตกออก จ านวน
หน่วยกิตประจ าภาคการศึกษา หน่วยจุดประจ าภาค
การศึก ษา ระดับ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตสะสม
หน่วยจุดสะสม และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และสถานภาพผลการศึกษาของ
ภาคการศึกษาที่ผ่านมาล่าสุด
3 กระบวนการตรวจสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทางฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย จัดโครงการแนะน า
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสาเร็จการศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่หลักสูตร
และเชิญคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมฟังด้วย ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน ของ
ทุกปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความพร้อมก่อนดาเนินการขอสาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรรับทราบและ
เข้าใจกระบวนการในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังจากนั้น ทาง
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are
shown to be available to improve learning experience and employability.
การวางแผน
ตามอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆที่ประกอบไปด้วย I- Integrity ซื่อสัตย์มีวินัย WWisdom ใฝ่ปัญญา และ SE – Social Engagement การมีจิตสาธารณะ
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การดาเนินงาน
(Entrepreneurial
ทางมหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื ่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา Ecosystem
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ปีสุดท้าย) มีจานวนไม่น้อยกว่า Development) 2.
17 กิจกรรม มีจานวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง โดย กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จาแนกได้ดังนี้
ของมหาวิทยาลัย
1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก
หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่
จะเข้าร่วมได้ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
40 หน่วยชั่วโมง
2 กิจกรรมเสริมหลักสูต รซึ่ง ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม หมายถึง
กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความชอบ ความสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้ อยกว่า 10 กิจกรรม มี
จานวนชั่วโมงเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ได้แก่
- กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ความมีวินัย
- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะ
สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
- กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็น
หนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา
- กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจในพหุ ว ั ฒ นธรรมและความเป็ น
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
- กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ
3 การกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการแข่งขันกับภายนอก ซึ่ง
ความสาเร็จของนักศึกษาของหลักสูตร มีดังนี้
3.1 นักศึกษาของหลักสูตรได้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน
โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่”
(Entrepreneurial Ecosystem Development) ณ หอประชุม ไรเฌอ ซีนิค
ฮอลล์ ชั้น8 โรงแรม เนคก้าไรเฌอหาดใหญ่
3.2 นักศึกษาของหลักสูตรได้ผ่านการคัดเลือกการนาเสนอผลงาน
กิจกรรม Startup Thailand League 2021 ในระดับภูมิภาค 1 ใน 10 ทีม ใน
ชื่อทีม Travel Escort
3.3 นักศึกษาได้รางวัลที่ 2 ของโครงการ Green Business Ideas ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในงาน ASEAN Day
3.4 นักศึกษาของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนาเสนอ
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สหกิจดีเด่น ในระดับวิทยาเขต โดย
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวชยาภรณ์ นามเมืองคุณ สหกิจศึกษา
บริษัท ชายน้อยฟูดส์ จากัด ผู้นาสินค้าโอทอเข้าจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าและ
7-11
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สาราญรื่น สหกิจศึกษา ณ
บริษัท ก.ชัยแสง ดี.เอ็ม. (สุราษฎร์ธานี) จากัด ผู้ค้าส่งตัวแทนจาหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภครายใหญ่ในจังหวัด
3.5 สาขาพัฒนาธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับวิทยาเขต และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 4 ด้านรางวัลสุขแบบพอเพียง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบ้านเรา
6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated
to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are
shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.
การวางแผน
1. คาอธิบาย
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุนบุค ลากรสายวิชาการในด้านการเรียน ความสามารถเชิง
การสอน วิจัย บริก ารวิช าการ และอื่น ๆ ซึ่ง ในส่วนของหลักสูตรบุคลากรที่ สมรรถนะ
สนับ สนุน เป็น บุคลากรในส่วนของคณะและวิทยาเขต เนื่องจากวิทยาเขตสุ 2. สมรรถนะหลักของ
ราษฎร์มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนใน บุคลากรสายสนับสนุน
ส่วนของหลักสูตรจึงไม่มีบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนของคณะมีจ านวน 6 คน ดัง
ตารางที่ 6.1 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย และอื่นๆ ของหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยแต่
ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีภาระงานรับผิดชอบชัดเจนในแต่ละ
ส่วนงาน อีกทั้งยังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตด้วย ดังตารางที่ 6.2
ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรทั้งหมด เป็นส่วนของคณะและ
วิทยาเขต ดาเนินการ ตั้งแต่กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุน และการดูแล
บุคลากรคณะ
1. นางสาวนวรัตน เต่งศิริธรรม ทาหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประสานงานอาจารย์พิเศษ การปรับปรุงหลักสูตร
2. นางสาวจารุวรรณ จันทวงศ์ ทาหน้าที่ ด้านเลขานุการที่ประชุมหลักสูตร และ
งานประชาสัมพันธ์ การยื่นขอสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF
3. นายบริชัย รักษาชุม ทาหน้าที่ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน นักศึกษาที่
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เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
4. นางสาวจินตนา มีนา ทาหน้าที่ ดูแลด้านการเบิกจ่ายเงินด้านการจัดทา
โครงการด้านการเรียนการสอน
บุคลากรของวิทยาเขต
5. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบารุง ทาหน้าที่ ดูแลด้านฝึกงานและสหกิจศึกษา
และวิจัยธุรกิจและโครงงานวิจัยธุรกิจ
6. นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน ทาหน้าที่ ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์และการรับสมัครอาจารย์
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีดังต่อไปนี้
1. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหาและคั ด เลือ กบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ จานวน 3-5 คนดังนี้
1.1 ผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี/คณบดี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นประธานกรรมการ
1.2 ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ หั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นกรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1-3 คน เป็นกรรมการ
2. กาหนดภาระงานของตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ใช้ใน
การสรรหาและคัดเลือก
3. ด าเนินการสรรหาคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครทั่วไปและด าเนินการ
คัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้
3.1 สอบข้อเขียน และหรือ สอบปฏิบัติและ
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
1. กระบวนการประเมินและวัดผลการดาเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1.1 รอบการประเมิน ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 1 รอบ
ตามปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31กรกฎาคม 2564
1.2 องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ 80
1.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ส่วนค่าน้าหนักในการประเมิน ร้อยละ
20
1.3 การก าหนดระดับผลการประเมิน แบ่งระดับผลการประเมิน ออกเป็น 5
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ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนนรวมร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก
คะแนนรวมร้อยละ 80 – 89.99
ระดับดี
คะแนนรวมร้อยละ 70 – 79.99
ระดับพอใช้
คะแนนรวมร้อยละ 60 – 69.99
ระดับต้องปรับปรุง ไม่ผ่านการประเมิน คะแนนรวมร้อยละ 0 – 59.99
1.4 ระดับการประเมิน กาหนดให้มีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้
1.4.1 ระดับที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล จ านวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องมีผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นเป็นกรรมการ
1.4.2 ระดับที่ 2 ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป พิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล
มหาวิทยาลัยได้ประกาศคุณลักษณะในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไว้อย่าง
ชัดเจน สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความสามารถ
เชิงสมรรถนะหลัก
จานวน 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. จริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูก ต้อ งเหมาะสมทั้ง ตามกฎหมาย คุณ ธรรม จรรยาบรรณแห่ง วิช าชีพ และ
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามใน
การให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
3. การทางานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผ้อื่น
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หน่วยงานหรือสถาบันรวมทั้งความสามารถในการ
สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม
4. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม
ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ เข้ากับ
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
5. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ ดี หรือ ให้เ กิ น มาตรฐานที่ มี อ ยู่ การสร้า งพัฒ นาผลงานหรือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทาย ชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระทาได้มาก่อน
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ดังนี้
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
3) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency) ให้
เลือกตามพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1) จานวน 5 ข้อ และข้อ 3)
จานวน 3 ข้อ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้ประเมินสมรรถนะข้อ 1)
จานวน 5 ข้อ และให้เลือกสมรรถนะใน 2) และหรือ 3) รวมจานวน 3 ข้อ
การประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
2. การอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน คือบริหารงานบุคคล งาน
นโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตสุ ราษฎร์ธ านี ก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
2.2 การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ตามความ
ต้องการของบุคลากร)
2.3 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร
2.4 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (การขอตาแหน่ง/การศึกษาต่อ)
2.5 กระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน
ได้แก่
- โครงการเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการและการสื่อสาร
ในงานบริการ (Service Communication and Service Excellence)”
- โครงการ สร้างความเก่งด้วยความคิดสร้างสรรค์
- โครงการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิตอล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งแบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาเฉพาะทางให้กับรายบุคคล แบบรายกลุ่มตามสายงาน และแบบรวมที่ทุก
คนต้องเข้าฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไม่มีการกาหนดชั่วโมงการ
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เข้าร่ วมอบรม เนื่อ งจากบางโครงการเป็ น การอบรมเฉพาะกลุ่ ม ซึ่ง อาจไม่
เหมาะสมกับ บุคลากรทุก กลุ่ม ทั้ง นี้ ในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวม
บุคลากรทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ จะเป็นโครงการภาคบังคับที่ให้บุคลากรต้อง
เข้าร่วม โดยบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด ทางหลักสูตรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้บริหารระดับคณะ
ในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ของคณะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
3. การบริหารค่าตอบแทน และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่
บุคลากรสายสนับสนุน
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตน
ชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความอุทิศทุ่มเท และ
เสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม วิทยาเขตฯ จึงได้จัด
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบให้บุคลากรดีเด่นเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ ปี นอกจากนี้ได้มีการน าผลประเมินการปฏิบัติง านไปใช้ในการวาง
แผนการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรสายสนับสนุนเช่นกัน
บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วน สามารถยื่น
ขอรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
ระดับชานาญการ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้ว ดังนี้
1) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับชานาญการพิเศษดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and
enhancement.
การตรวจสอบ
การประเมินจากนักศึกษาที่เกี่ยวกับการให้บริการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจในด้านการด าเนินการที่เกี่ยวกับ ทุนการศึกษา (ทุน กยศ
กรอ ทุนอื่นๆ) เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุน) ร้อยละ 28.50
1.2 ความพึงพอใจในด้านการดาเนินการที่เกี่ยวกับ ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ร้อยละ
27.05
1.3 ความพึงพอใจในด้านรถรับ-ส่งสวัสดิการ ร้อยละ 17.87
1.4 ความพึงพอใจในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ร้อยละ 20.77
1.5 ความพึงพอใจในด้านสภา / องค์การนักศึกษา / ชมรม ร้อยละ 24.64
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ตารางที่ 6.1 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะ
ชือ่ - สกุล
1. นางปราณี
สุวรรณนิตย์

ตาแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

2. นางสาวจารุวรรณ
จันทวงศ์

นักวิชาการอุดมศึกษา ปริญญาตรี

3. นางสาวนวรัตน
เต่งศิริธรรม

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปริญญาตรี
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. เลขานุการทีมบริหารทั้งคณบดีรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดี
2. ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
3. ประชุมบุคลากรคณะ
4. ประชุมทีมบริหารและสายสนับสนุน
5. ประชุมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. ประกันคุณภาพ
2. กลยุทธ์คณะ
3. ประชุมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
4. ประชุมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5. ประสานงานกับวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
บุคคล ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6. พัฒนาอาจารย์
- PSU-TPSF
- ทุนพัฒนาอาจารย์
- โครงการพัฒนาอาจารย์(คณะ/วิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย)
7. งานพัสดุ
- จัดซือ้ จัดจ้างและเบิกจ่าย
- จัดทาสัญญา
- ดาเนินการในระบบ พรบ.จัดซือ้ จัดจ้าง ปี
2560
1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
2. ประชุมหลักสูตรการจัดการรัฐกิจ
3. หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree)
4. การเรียนการสอนปริญญาตรี
- แบบฟอร์มสอนเกินโหลด/ค่าสอนภาคฤดู
ร้อน
- อาจารย์พิเศษ
- รายวิชาที่เปิดสอน(ปริญญาตรี/ศึกษา
ทั่วไป)
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- มคอ.3-มคอ.6
- Working Load
- Active Learning/การเรียนการสอน เป็น
ภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค/ประเมิน
ข้อสอบ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

4. นายบริชัย รักษาชุม

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปริญญาตรี

5. นายธวัชชัย
ทองธรรมชาติ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปริญญาโท

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ปริญญาโท

6. นางสาวจินตนา มีนา
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ประเมินผลการสอน
1. การเรียนการสอน MBA
2. ปรับปรุงหลักสูตร MBA
3. ประชุมหลักสูตร MBA
4. การเรียนการสอนปริญญาตรี
- ใบระดับขั้น/ผลการเรียน
- สาเร็จการศึกษา
- คาร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา
5. ประชาสัมพันธ์ (Admin เว็บไซต์/
Facebook)
6. ประสานงานกับวิทยาเขต
- รับนักศึกษาใหม่
- การจัดการเรียนการสอน/โครงการรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
- สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ โครงงาน/วิจัยธุรกิจ
7. พัฒนานักศึกษา
- โครงการพัฒนา นศ./ทั่วไป
- เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่
- ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร
1. ด้านบริการวิชาการ
2. หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ม.อ.วิชาการประจาปี
4. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการจัดการภาครัฐ
ภาคใต้ตอนบน
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs และการท่องเที่ยว
6. ประชุม/สัมมนาวิชาการประจาปี (งบ
พิเศษ/งบจังหวัด)
1. การเงินและบัญชี
- ขออนุมัติ
- เบิกจ่าย
- ยืมเงินทดรองจ่าย/ผ่อนผันเงินยืม/บันทึก
ข้อมูลลูกหนี้/ติดตามหนี้
- จ่ายเงินสด/เช็ค/ โอนเข้าบัญชี
- ลงทะเบียนรายรับรายจ่าย
- จัดทารายงานต่าง ๆ
2. เดินทางไปราชการ (ไม่เบิกค่าใช้จ่าย/เบิก
จากภายนอก)

ชือ่ - สกุล

7. นางสาววัลลภา
ภู่วานิชย์

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับวิทยาเขต
- งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
4. ประชุมหลักสูตรการจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว
1. งานสารบรรณ
- ลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง/คาสั่ง/
ประกาศ
- พัสดุเอกชน/ไปรษณีย์
- ขอใช้ห้องประชุม
- เสนอเรื่องประธานหลักสูตร
2. ประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป)
3. งานพัสดุ
- ควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์
- ตรวจสอบพัสดุประจาปี
- บริการยืมคืนกุญแจ
4. ประสานงานกับวิทยาเขต
- บริหารทรัพย์สิน
- ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

ตารางที่ 6.2 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของวิทยาเขต
ปีการศึกษา 2562 (เดือนสิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
หน่วยงานสนับสนุน
มัธยมศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวน)
ปริญญา ปริญญา
ปวส.
ตรี
โท

ปริญญา
เอก

รวม

บุคลากรห้องสมุด

0

1

2

1

0

4

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ

0

2

10

1

0

13

บุคลากรห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

1

1

18

4

1

25

บุคลากรด้านงานบริหาร

7

5

63

7

0

82

บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา

0

0

17

7

0

24

บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา

0

0

8

1

0

9

บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล

0

0

6

1

0

7

บุคลากรศูนย์กีฬา

0
0
0
8

0
0
0
9

5
1
1
131

0
1
1
24

0
0
0
1

5
2
2
173

บุคลากรด้านบริการวิชาการชุมชน
บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

รวม
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ตารางที่ 6.3 ปริมาณนักศึกษาปีแรก (ห้าปีย้อนหลัง)
ผูส้ มัคร
ปีการศึกษา

จานวนทีส่ มัครเรียน

จานวนทีป่ ระกาศรับ

225
100
120
100
120
120

120
120
120
120
120
120

2558
2559
2560
2561
2562
2563

จานวนที่รบั เข้า/จานวนที่
ลงทะเบียน
100
88
110
55
58
33

ตารางที่ 6.4 จานวนนักศึกษาทั้งหมด (ห้าปีย้อนหลัง)
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ปีที่ 1
55
47
33

นักศึกษา
ปีที่ 3
ปีที่ 4
114
69
110
119
50
110

ปีที่ 2
110
50
47
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> ปีที่ 4
89
76
119

รวม
437
402
359

AUN 7 : Facilities and Infrastructure
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์

1

7.1 The physical resources to deliver the
curriculum, including equipment, material,
and information technology, are shown to
be sufficient.
7.2 The laboratories and equipment are
shown to be up-to-date, readily available,
and effectively deployed.
7.3 A digital library is shown to be setup, in keeping with progress in
information and communication
technology.
7.4 The information technology systems
are shown to be set up to meet the
needs of staff and students.
7.5 The university is shown to provide a
highly accessible computer and network
infrastructure that enables the campus
community to fully exploit information
technology for teaching, research,
service, and administration.
7.6 The environmental, health, and safety
standards and access for people with
special needs are shown to be defined
and implemented.
7.7 The university is shown to provide a
physical, social, and psychological
environment that is conducive for
education, research, and personal
wellbeing.

2

3

คะแนน
4
5
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6

7

เกณฑ์

1

7.8 The competences of the support staff
rendering services related to facilities are
shown to be identified and evaluated to
ensure that their skills remain relevant to
stakeholder needs.
7.9 The quality of the facilities (library,
laboratory, IT, and student services) are
shown to be subjected to evaluation and
enhancement.
Overall opinion

2

3

คะแนน
4
5
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6

7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information
technology, are shown to be sufficient.
หลักสูตรมีความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรทางกายภาพและสิ่ง - สรุปผลการประเมินความ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและงานวิจัย (ตารางที ่ 7.1) โดยที่ส ิ่ ง พึงพอใจและความไม่พึง
สนับ สนุน การเรียนรู้ท ั้ ง หมดด าเนิน การโดยวิทยาเขตฯ ภายใต้ร วมศู น ย์บ ริการ พอใจของผู้ใช้บริการ
ประสานภารกิจ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย
- เว็บไซด์ https://tqf1) ห้อ งเรียน และห้อ งเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ surat.psu.ac.th/
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
- เว็บไซด์ของระบบการแจ้ง
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้ดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ซ่อมออนไลน์
ซึ่งประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย http://buil.surat.psu.ac.t
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และเครื่องเสียง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ h/service/home.php
คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องปฏิบัติการ - เว็บไซด์ของระบบประกัน
คอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด คุณภาพ
60 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 2 ห้อง http://iqa.surat.psu.ac.th
แบ่ ง เป็ น ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางภาษา ขนาด 50 ที ่ น ั ่ ง จ านวน 1 ห้ อ ง และ /pages/index.php
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง และห้องเรียนมีการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ในห้องบรรยายทุกห้อง เพื่อให้เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันเพื่อความสะดวกใน
การเรียนการสอน หากมีอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ชารุด สามารถแจ้งซ่อมออนไลน์
ผ่านงานอาคารและสถานที่ของวิทยาเขต ได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจากนี้ ก่อนการเรียนการสอน ผู้สอนจะสารวจความพร้อมของสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละครั้งจะเป็นหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดในเบื้องต้น โดยจะมีแม่บ้านทาความสะอาดเป็นประจา นอกจากนี้ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทาให้
มหาวิทยาลัยมีระบบการใช้งาน Google meet เป็นห้องเรียนออนไลน์ โดยจะมี
เจ้ า หน้ า ที ่ ส ร้ า งกลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นให้ ก ั บ อาจารย์ ผ ู ้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าใน Google
Classroom เพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอนออนไลน์
2) ทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องสมุด 1 ห้อง ส าหรับการสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัย
เพื่อบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สิ่งตีพิมพ์ และเอกสารตาราต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตสุ ร าษฎร์ ธ านี อี ก ทั ้ ง กระบวนการ
จัดเตรียมหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนการสอน ทางหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตฯ
ได้ท าการส ารวจข้อ มูล ทุก ภาคการศึก ษาผ่านระบบ https://tqf-surat.psu.ac.th/
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
เมื่ออาจารย์ได้ท าการกรอก มคอ.3 ทางหอบรรณสารสนเทศก็จะทราบข้อมูลและ
วิเคราะห์ความพอเพียง ความทั นสมัย และจัดสอบถามความต้องการแก่อาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชาเพื่อดาเนินการจัดซื้อต่อไป ซึ่งจะเป็นการอัพเดทหนังสือในห้องสมุด
ให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน
3) ระบบการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (PSU WIFI)
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุค ลากรของคณะ โดยนักศึกษา
และบุคลากรทุกคนจะมีบัญชีใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า PSU Passport เพื่อ
เข้าใช้ง านระบบสารสนเทศ และสืบ ค้น ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ท ี่พัฒนาขึ้นใช้ภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมที่ทางานผ่านเว็บ หมายถึง สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ที่มี
โปรแกรมบราวเซอร์ จึงสามารถใช้งานได้ง่าย กรณีที่เป็นข้อมูลที่กาหนดให้ใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยผู้ใช้สามารถติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network) และเข้าถึง
ได้โดยการพิสูจน์ตัวตน และเข้าถึงโดยระบุตัวตนเช่นกัน ในส่วนของวิทยาเขต ได้
ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่าย โดยในสานักงานมีระบบ LAN สาหรับบุคลากรให้ใช้ได้
1 จุด ต่อ 1 คน และติดตั้งจุดให้บริการ WIFI รวม 128 จุด ทั่ววิทยาเขต สาหรับ
บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้บริการ โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2 ความเร็ว
คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จานวน 60 จุด และความเร็วในการ
รับส่งข้อมูล 300 Mbps จานวน 68 จุด เพื่อให้ความสะดวกและรองรับการเข้าถึง
ข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว
4) สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตฯ มีงานดูแลทางด้านการเรียน
การสอนทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จานวน 59 เครื่องเพื่อให้สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively
deployed.
หลักสูตรมีความพร้อมและความเพี ยงพอของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ - สรุปผลการประเมินความ
อุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอน และงานวิ จ ั ย อาทิ ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ พึงพอใจและความไม่พึง
ห้อ งปฏิบัต ิก ารทางภาษา โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และอุปกรณ์ส นับสนุน อื่น ๆ พอใจของผู้ใช้บริการ
(ตารางที่ 7.1) นอกจากนั้นจะเป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการให้ความ
อนุเคราะห์กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ อาทิ
เช่ น รายวิ ช าฝึ ก งาน และสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น ต้ น อี ก ทั ้ ง หลั ก สู ต รฯ มี ก ารใช้
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ คือ บริษัทจาลอง ที่ทางหลักสูตรได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้
ทางการบริหารธุรกิจภายใต้ชื่อ “บริษัทจาลอง ศรีตรังนครินทร์” โดยให้นักศึกษาทุก
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ชั้นปีมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทจ าลองภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์ใน
หลักสูตรและหลักสูตรที่มีอยู่ในวิทยาเขต จานวน 1 ห้อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่าจึงทาให้มีการปิดการใช้งานชั่วคราวในปีการศึกษา 2563 สิ่งเหล่านี้มี
การสนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้การรวมศูนย์บริการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
กระบวนการในการจัดหาความพร้อมด้านสารสนเทศและไอที ด้านความ
พร้อมการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรมีส่วน
ร่ ว มในการก าหนดขนาดของห้ อ งเรี ย นและสื ่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยกาหนดให้หลักสูตรต้องดาเนินการสารวจข้อมูล
และจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ อีกทั้งศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้
ทาการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็นประจาทุกวัน
ในช่ ว งเช้ า ก่ อ นเริ ่ ม เรี ย นและช่ ว งเที ่ ย ง พร้ อ มทั ้ ง ได้ ต รวจสอบและจั ด ซื ้ อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี
2) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ
สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
งานภายในวิทยาเขตนั้น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ (Licensed Software) ของทางมหาวิทยาลัย มีการสารวจความต้องการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ท ุ ก ภาคการศึ ก ษา เพื ่ อ
ดาเนินการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งาน และมีการติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคและความพึงพอใจในการใช้
งาน เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานในภาคการศึกษาต่อไป
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and
communication technology.
หลักสูตรมีความพร้อมและมีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียน - เว็บไซด์ห้องสมุดของ
การสอนและงานวิจัย (ตารางที่ 7.1)
มหาวิทยาลัย
สงขลา
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและ นครินทร์
อาจารย์ ให้สามารถสืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ https://clib.psu.ac.th/
เครือ ข่ายในสถาบันและเครือ ข่ายภายนอกสถาบัน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E- - เว็บไซด์วิทยาเขตฯ
journal, E-Publish, Proquest Dissertations & Thesis Global ที่สามารถ http://library.surat.psu.a
ให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งจัดบริการตอบ c.th/
คาถามและช่วยในการค้นคว้า ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ห้องสมุด หรือการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่มาติด ต่อด้วยตนเอง
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และสอบถามข้อสงสัยผ่านเว็บไซด์ห้องสมุด นอกจากนี้ห้องสมุดของวิทยาเขตฯ มี
การจัดเตรียม VDO แนะนาการใช้งานห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้เกิดความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมีการให้บริการส่งหนังสือถึงบ้านหรือที่
ท างาน ส าหรั บ อาจารย์ บุ ค ลากรแ ละนั ก ศึ ก ษา โดยขอใช้ บ ริ ก ารได้ ท ี่
kyl.psu.th/ilnjJk-K6 เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนออนไลน์
7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and
students.
การวางแผน
- สรุปผลการประเมินความ
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยจัดทา พึงพอใจและความไม่พึง
กระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานภายในวิท ยาเขตมีคุณภาพ มี พอใจของผู้ใช้บริการ
การกาหนดสิทธิ์และกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ข้อมูล โดยมีการ
ค านึง ถึ ง คุณ ภาพของข้ อ มู ล และสารสนเทศทั ้ง ในเรื ่อ งของความถู กต้อ ง ความ
ครบถ้วน การเข้าถึงข้อมูล ความทันสมัย และความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่
1. ด้านการจัดการศึกษามีร ะบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS; PSU-Student
Information System) เพื่อติดตามผลด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียน ของ
นักศึกษาซึ่งสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี ระบบ PSU- TQF ซึ่งช่วย
สนับสนุนและการติดตามการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรประจาคณะผ่านการ
จัดท า มคอ. 3-6 นอกจากนี้มีท ี่เกี่ยวข้องกับการเรียน อาทิ ระบบจองห้องเรียน
ระบบขอใช้รถเป็นต้น
2. ด้านการสนับสนุนการวิจัยมีการใช้ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ การเข้าถึงฐานข้อมูลวิจัย Science Direct, Scopus,
ISI, TCI, Thai List, Thai Jo และ สกว. เป็นต้น ทั้งนี้สารสนเทศการวิจัยของคณะฯ
สามารถติดตามได้จากระบบ PSU Research Project Management: PRPM
3. ด้านการสนับสนุนผลการดาเนินงานของบุคลากรสามารถดาเนินการผ่าน
ได้ทั้งทางระบบ ระบบ HR-MIS, Competency-PSU และ TOR online – PSU
การดาเนินงาน
การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ด าเนินการ จากนั้นมีการประเมินผล
ระบบและคุณภาพของข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นฐานใน
การปรับปรุงระบบต่อไป ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาเขตฯ มี 2 ส่วน ได้แก่ 1)
ข้อมูลสารสนเทศที่ดูแลรักษาโดยทางศูนย์ คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน
ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร เช่น ระบบ TOR online ระบบ DS-MIS ระบบ HRMIS เป็นต้น และระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา
(SIS) ระบบ LMS ระบบ TQF online ระบบทรานสคริปกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น
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ระบบที่ท างศู น ย์ค อมพิ วเตอร์เป็น ผู ้ด าเนิ น การจัดเก็บ โดยมีหน่ วยงานกลางที่
รับผิดชอบเป็นผู้ก าหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของบุคลากรแต่ละระดับ โดย
เจ้าหน้าที่ระดับวิทยาเขตที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร และกาหนดให้
ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ บุคลากรหรือนักศึกษา ได้รับสิทธิในการเข้าไปกรอกรายละเอียด
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ และ 2) ข้อมูล
สารสนเทศที่ดูแลรักษาโดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นระบบสารสนเทศที่ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นตามค าร้องขอ
โดยแบ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร เช่น ระบบการยืมเงินทดรอง
จ่าย ระบบสารสนเทศการประชุม ระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น ระบบสารสนเทศ
นักศึกษา เช่น ระบบงานสหกิจศึกษา ระบบฐานข้อมูลโครงการนักศึกษา เป็นต้น
และระบบสารสนเทศกระบวนการสนับสนุน เช่น ระบบจองห้องเรียน ระบบการขอใช้
รถยนต์ของราชการ ระบบติดตามเอกสาร เป็นต้น โดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
เป็นผู้รักษาข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ กาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดย
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้ตามสิทธิ์ที่ถูกกาหนด
ความปลอดภัยของข้อ มูลและสารสนเทศ และท าให้มั่น ใจว่ามีการรักษา
ความลับและการเข้าถึงที่เหมาะสมตามระบบของตนเอง มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้
นโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร์ พ.ศ. 2558 ซึ่ง เป็น การปฏิบัติ ตามข้ อบัง คับของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตโดยศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้ ร่วมกันศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาเนินการด้านความ
ปลอดภั ย อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารก าหนดแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ จ าเป็ น เพื ่ อ ให้ ข ้ อ มู ล และ
สารสนเทศมีความปลอดภัย มีการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัย
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศตามความเหมาะสม ทาให้มั่นใจได้ว่า
มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องแม่ข่ ายที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันการบุกรุก รวมทั้งมีระบบเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกสมรรถนะสูง เพื่อป้องกันการโจมตีทั้งจากภายในและภายนอก มีห้อง
ศูนย์กลางข้อมูล (data center) ที่มีกระบวนการควบคุมการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายและ
ข้อมูลสาคัญที่รัดกุม
ในส่วนของข้อมูลและสารสนเทศที่ดูแลรักษาโดยวิทยาเขต มีการดาเนินการ
ด้านความปลอดภัยด้วยระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย และใช้ซอฟแวร์ FortiGate
2000E เพื่อป้องกันสาหรับโปรแกรมไม่ประสงค์ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยระบบ Network Firewall ระบบ Intrusion
Prevention System (IPS) ตรวจสอบ Package ขาเข้า-ขาออกที่ผิดปกติ และหยุด
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การโจมตีก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ ระบบ Antivirus & Spam ระบบ VPN ระบบกรอง
ข้อมูล ระบบ Load Balance และมีระบบสร้าง Report ของผู้ใช้งานให้แก่ผู้ดูแล
ระบบ นอกจากนี้ วิทยาเขตได้ Upgrade โปรแกรม Windows Server เป็นรุ่นที่มี
การติดตั้ง Antivirus มาพร้อมกับระบบ Windows Server แล้วอีกด้วย ในส่วนของ
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการ
เรียนรู้ มอบหมายบุคลากรในการเฝ้าตรวจสอบเป็นประจา และมีการจัดทารายงาน
การจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนรับมือเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น มีการ
รายงานผลเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยพร้อมวิธีการแก้ไข ประเมินผลกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้สามารถรับมือกับความไม่ปลอดภัยได้รวดเร็วและ
ทันเวลา
การตรวจสอบและปรับปรุง
ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของวิทยาเขต ดาเนินการจัดหาและ
บารุงรักษาโดยศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความต้องการเพื่อเสนอขออนุมัติ โดยหลักการ เมื่อผ่านการอนุมัติจึง
ดาเนินการกาหนดคุณสมบัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้ องกับความจาเป็นใช้งาน
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ผ่ า น
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ แล้วจึงด าเนินการสู่กระบวนการของบประมาณ
กระบวนการจัดซื้อจัดหา เมื่อได้รับครุภัณฑ์มีการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องให้เป็นไป
ตามที่กาหนด สรุปผลกระบวนการดาเนินงานเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานในครั้ง
ต่ อ ไป ทั ้ ง นี ้ ในส่ ว นของครุ ภ ั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ วิ ท ยาเขตได้ น าผลการประเมิ น
กระบวนการในปีก่อน ๆ มาปรับปรุงโดยเพิ่ม TOR เรื่องการรับประกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site
Service) และมีเครื่องสารองไม่น้อยกว่า 2% เพื่อเปลี่ยนทันทีเมื่อเกิดปัญหาการใช้
งาน
สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
งานภายในวิทยาเขตนั้น ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้จะติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ (Licensed Software) ของทางมหาวิทยาลัย มีการสารวจความต้องการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ท ุ ก ภาคการศึ ก ษา เพื ่ อ
ดาเนินการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งาน และมีการติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคและความพึงพอใจในการใช้
งาน เพื ่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานในภาคการศึ ก ษาต่ อ ไป นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังกาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ เข้ามาตรวจสอบ
ติดตาม และให้ค าแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต เพื่อความ
มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาเขต มีความแม่นยา ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่ อถือ
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ได้ และเป็นปัจจุบัน
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research,
service, and administration.
ในด้านความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง - สรุปผลการประเมินความ
ข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการกาหนดสิทธิ์เข้าใช้งานข้อมูล สามารถใช้งาน พึงพอใจและความไม่พึง
ได้โดยสะดวกเนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบ พอใจของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลดิจิตอล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใช้ภายในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่เป็นโปรแกรมที่ทางานผ่านเว็บ หมายถึง สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ใดก็ได้ทมี่ ีโปรแกรมบราวเซอร์ จึงสามารถใช้งานได้ง่าย กรณีที่เป็นข้อมูลที่กาหนดให้
ใช้ภายในมหาวิทยาลัยผู้ใช้สามารถติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network)
และเข้าถึงได้โดยการพิสูจน์ตัวตน และเข้าถึงโดยระบุตัวตนเช่นกัน ในส่วนของวิทยา
เขต ได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่าย โดยในสานักงานมีระบบ LAN สาหรับบุคลากร
ให้ใช้ได้ 1จุด ต่อ 1 คน และติดตั้งจุดให้บริการ WIFI รวม 128 จุด ทั่ววิทยาเขต
ส าหรับ บุคลากรและนัก ศึก ษาเข้าใช้บ ริก าร โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 2
ความเร็ว คือ แบบความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps จานวน 60 จุด และ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 300 Mbps จานวน 68 จุด เพื่อให้ความสะดวกและ
รองรับการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ วิทยาเขตยังให้บ ริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ มีการส ารวจความต้องการใช้จากหลักสูตรทั้งขนาดห้อง โปรแกรมที่
จาเป็น และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละรายวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา มีการตรวจสอบความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เป็น
ประจาทุกวันในช่วงเช้าและช่วงเที่ยงก่อนเริ่มเรียน พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ทดแทนที่ชารุด โดยมีการวางแผนจัดซื้อเป็นรายปี โดยนาข้อมูล
การเปิดห้องเรียนกับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มในแต่ละปีมาเป็นส่วนหนึ่งในการวาง
แผนการจัดซื้อและทดแทน
วิทยาเขต มีการจัดหาฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ทันสมัยมาใช้
ตามแผนการจัดหา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ และจัดหาเพิ่มด้วยงบเงินรายได้ของวิทยา
เขตสาหรับอุปกรณ์ท ี่ขาดแคลนแต่ไม่ได้อยู่ในแผนของศูน ย์คอมพิวเตอร์ โดยมี
ครุภัณฑ์จานวนกว่า 400 เครื่อง ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 60
ที่นั่งจานวน 2 ห้อง และขนาด 80 ที่นั่งจานวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งในห้องบรรยาย
ทุกห้อง เพื่อให้เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน ในส่วน
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน วิทยาเขตจะติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Licensed Software)
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ของ Microsoft เป็นหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหาให้ตามความจาเป็น ในส่วน
ซอฟท์แวร์ที่มีความจาเพาะที่ใช้สนับ สนุนการเรียนการสอนเฉพาะทาง ศูนย์สนเทศ
และการเรียนรู้จะมีการสอบถามความต้องการใช้จากหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา
เพื่อดาเนินการกระบวนการในการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย ตามความ
ต้องการต่อไป
7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are
shown to be defined and implemented.
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ดาเนินการโดย 2 หน่วยงาน ดังนี้
7.6.1 สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย งานจัดการทรัพย์สินรับผิดชอบดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในวิทยาเขต ภายใต้การกากับดูแลของผู้ช่วย
อธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านนี้ โดยมีการวางแผนงานประจาปีจากนโยบายที่ได้รับ
จากทีมบริหาร ออกแบบโครงการ กิจกรรม และงานประจ า การตั้งเป้าหมายและ
ผู้รับผิดขอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และวางแผนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
ต่อไป มีการดาเนินการดังนี้
- การดูแลภูมิทัศน์และความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร วิทยาเขต
จัดให้มีการจ้างคนสวนในการทาหน้าที่ดูแลตกแต่งและรักษาความสะอาด โดยมีการ
ออกแบบตารางงานประจาเดือนที่หมุนเวียนการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ
ให้รอบพื้นที่ภายในวิทยาเขต
- การรักษาสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการจัดท าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจัดให้มีการคัดแยกขยะ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติก และโครงการพลังงานสะอาดร่วมกับ สานักงานพลังงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop

ภาพที่ 7.9 โครงการพลังงานสะอาด โซล่าร์รูฟท๊อป
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- การรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดให้มีหน่วยรักษา
ความปลอดภัย เฝ้าประจาตามจุดสาคัญ ได้แก่ ประตูทางเข้าวิทยาเขต หน้าอาคาร
ทางขึ้น หอพัก เป็น ต้น เพื่อ ตรวจความเรียบร้อย เฝ้าระวัง บุคคลไม่พึง ประสงค์
ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ หน่วยรักษาความปลอดภัยยังทาหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองเบื้องต้นให้อีกด้วย
นอกจากนี้ วิทยาเขตยังจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดตาม
บริเวณต่าง ๆ ส าหรับ บัน ทึก ภาพเหตุก ารณ์ไว้เป็น หลักฐาน กรณีเกิดเหตุที่ไม่
คาดคิดขึ้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจร
ปิดได้ หากมีเหตุผลที่เหมาะสม เช่น ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
- การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในอาคารเรียน วิทยา
เขตจัดให้มีอุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ในบริเวณอาคารเรียน และสานักงาน ครอบคลุม
พื้นที่ตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ และมีการตรวจเช็คสภาพปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีแม่บ้านประจาอาคาร รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในอาคารเรียน
รวมถึงห้องเรียน และห้องพักอาจารย์เป็นประจาอีกด้วย
- ด้านความปลอดภัยของหอพัก นักศึ กษา มี แนวทางในการบริหาร
จัดการหอพักนักศึกษามีกระบวนการในการดาเนินงาน ดังนี้
1. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมหอพักนักศึกษา ออกแบบ
ขั้นตอนการดาเนินการงานที่ชัดเจนเมื่อนักศึกษาประสบภาวะฉุกเฉิน ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ ออกแบบกิจกรรมและโครงการพร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
2. จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานกรณีฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
ต่าง ๆ ให้น ัก ศึก ษาและผู้เกี่ยวข้อ งรับ ทราบ อาทิ ขั้น ตอนการด าเนิน การกรณี
นัก ศึก ษาเจ็บ ป่วยฉุก เฉิน ขั้น ตอนการด าเนิ น งานกรณีน ักศึกษาพบเหตุฉ ุกเฉิน
ขั้นตอน/มาตรการการดาเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ระบบสายด่วนหอพักเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอด 24
ชั่วโมง
3. ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการด าเนิ น การขออนุ ม ั ต ิ ด าเนิ น การ และ
ประเมินผลโครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัย โครงการเพื่อน
ช่วยเพื่อน โครงการสร้างเสริมความรู้ในการ CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็น
ต้น
4. การดาเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง โดย จัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่เวร
ประจาวันอยู่ประจาหอพักทุกวัน เพื่อกากับดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อ
ป้องกันคนนอกเข้าออก ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุต่างๆ
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่โดยรอบ
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5. รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการที ่ ก าหนดแก่
ผู้บังคับบัญชาทราบ อาทิ รายงานการกากับดูแลนักศึกษาของเจ้าหน้าที่เวรประจาวัน
รายการการดาเนินการตามมาตรการ COVID -19 เป็นต้น
6. ประเมินผลการด าเนินงานทุกรอบ 6 เดือน เพื่อน าผลที่ได้ไป
ประกอบการวางแผนการดาเนินงานต่อไป
7.6.2 สุขภาพ สาหรับนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกาหนดให้ งาน
พั ฒ นานัก ศึ ก ษา รับ ผิ ดชอบด้า นสุข ภาพของนัก ศึ กษา ตั้ ง แต่ การวางแผน การ
ด าเนิ น การ การตรวจ และการปรั บ ปรุ ง ดัง นี ้ ในด้ า นการวางแผน งานพั ฒ นา
นักศึกษาได้ออกแบบกระบวนการดูแลนักศึกษาตั้งแต่การระวังป้องกัน การดูแล การ
ให้ความช่วยเหลือ การประเมินผล และการปรับปรุงเพื่อลดจานวนผู้ป่วย ดังนี้
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย
และอุบัติเหตุของนักศึกษา โดยมีการฉีดพ่นก าจัดไข่ยุงลายและยุงก้นปล่อง การ
ส่งเสริมด้านการกีฬาของนักศึกษา การออกระเบียบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้อง
เข้ า พั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย และห้ า มใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ และในปี ก ารศึ ก ษา 2563
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตได้ออกแนวปฏิบัติสาหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา ผ่าน
กิจกรรมของ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยให้สิทธิพิเศษบุคลากร
และนักศึกษาสามรถใช้บริก ารได้ในอัตราค่าบริการเพียงร้อยละ 50 ของอัตรา
ค่าบริการบุคคลทั่วไป และมีการอบรมทักษะการกีฬา เช่น โยคะ มวยไทย ว่ายน้า
ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอีกด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้มีรายวิชาด้านพลศึกษาและ
นันทนาการ ในหมวดวิชาสุนทรียศึกษา เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนา
ธุรกิจได้กาหนดให้นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร ได้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาพล
ศึกษาอย่างน้อยจานวน 2 รายวิชา รวม 2 หน่วยกิต ตลอดระยะเวลาการศึกษา
- วิท ยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดให้มีห้องพยาบาล เพื่อเป็นจุดคัดกรอง
เบื้องต้นสาหรับนักศึกษาที่มีอาการเจ็บป่วย มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจาเพื่อให้การ
ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังได้สนับสนุนการจัดตั้งและการดาเนินงาน
ของ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสากู้ภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ขึ้น เพื่อให้นนักศึกษาจิตอาสาได้ทาหน้าที่ช่วยดูแลแจ้งเหตุกรณีเกิด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารปฐมพยาบาล อ านวยความสะดวกในการส่ ง ผู ้ ป ่ ว ยไปยั ง
สถานพยาบาล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อื่น ๆ เช่น ยางล้อรถรั่ว/แตก
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สัตว์มีพิษเข้าที่พักอาศัย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการให้
ความรู้ ในการท า CPR เป็ น ต้ น โดยชมรมนักวิทยุส มัครเล่น และอาสากู ้ภั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ถือเป็น Best Practice ใน
ระดับมหาวิทยาลัย ด้านการดูแลความปลอดภัยให้นั กศึกษา บุคลากร และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 4 วิทยาเขต ได้จัดหากรมธรรม์
ประกันกลุ่มให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่า นักศึกษาจะมีทุนทรัพย์เพียงพอต่อ
การรักษาตัวเมื่อเหตุ มีการติดตามกรณีการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุในการลด
อุบัติเหตุต่อไป
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ด้านการอานวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ าร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มี
พื้นที่ทางลาดสาหรับผู้พิการในการเดินทางเข้าอาคารเรียนทุกอาคาร ยกเว้นอาคารที่
มีการสร้างก่อนการประกาศพระราชบัญญัติการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ได้แก่
อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสานักงานอธิการบดี นอกจากนี้ ในทุกอาคารได้จัด
ให้มีห้องน้าสาหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสาหรับผู้พิการในการ
เข้าใช้บริการ อาทิ บานประตูเลื่อน ราวจับ พื้นที่ภายในกว้างเพียงพอสาหรับรถเข็นผู้
พิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2546
แล้วนั้น ยังไม่มีผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร
พัฒนาธุรกิจแต่อย่างใด
7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is
conducive for education, research, and personal wellbeing.
การจัดให้มีส ภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตวิทยาที่
เหมาะสมแก่ ก ารเรี ย นรู ้ การท าวิจ ั ย และความเป็ น อยู่ ท ี ่ด ี ข องนัก ศึ กษา มี ก าร
ดาเนินการดังนี้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การวิจัย และความ
เป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย
พื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดพื้นที่การ
เรียนรู้ของนักศึกษาในพื้นที่เรียนรู้ ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้ให้บริการติดตั้ง PSU Wifi แสง
สว่าง ห้องน้า ลานจอดรถ และปลั๊กไฟ สะดวกต่อนักศึกษาในการเข้ามาใช้บริการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ดังนี้
ก. หอบรรณสารสนเทศ เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการสมาธิและความ
สงบในการเรียนรู้ หรือผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้เปิดให้บริการถึงเวลา
20.00 น. ในวันธรรมดา และถึงเวลา 18.00 น. ในวันหยุด
ข. ลานใต้อาคารส านักงานวิทยาเขต เหมาะส าหรับการนั่งท า
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รายงานกลุ่ม สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มักปิดให้บริการเมื่อ
มีงานเลี้ยงรับรองหรืองานประชุมสาคัญ
ค. ลานใต้อาคารศูนย์การเรียนรู้ (LRC) เป็นพื้นที่การเรียนรู้แห่ง
ใหม่ของวิทยาเขตที่มีระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศที่ดี เหมาะสาหรับ
การศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม สามารถใช้บริการได้ตลอด 24
ชั่วโมง
ง. โรงอาหารอาคารเรียนรวม เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สามารถใช้
บริการได้ 24 ชั่วโมง แต่ในช่วงเวลา 7.00 – 13.00 น. จะมีผู้คน
พลุกพล่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่โรงอาหาร
จ. โรงอาหารหอพัก เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสาหรับนักศึกษา
ที่อาศัยภายในหอพักของวิทยาเขต ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
หอพักนักศึกษา ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนด
มาตรการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องอาศัยอยู่ในหอพักภายในวิทยาเขตเพื่อ
ป้องกันอุบัติและง่ายต่อการดูแลอย่างใกล้ช ิด ปัจจุบัน หอพักภายในวิทยาเขต
ประกอบด้วยอาคาร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) หอพักมหาวิทยาลัย มีจานวน 4 อาคาร
รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 800 คน เป็นหอพักค่าบริการแบบประหยัด ห้องน้ารวม
บริการ Wifi เฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่มีบริการในห้องพัก 2) หอพักในกากับ มี
จานวน 2 อาคาร รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 700 คน มี Wifi ให้บริการในทุก
ห้องพัก เป็น Wifi ของผู้ให้บริการเอกชน ไม่สามารถใช้ PSU Wifi ได้ และ 3) หอพัก
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นกลุ่มอาคารรองรั บนักศึกษาได้ประมาณ 600 คน มี Wifi
ให้บริการในทุกห้องพัก เป็น Wifi ของผู้ให้บริการเอกชน ไม่สามารถใช้ PSU Wifi ได้
- สิ่ง อ านวยความสะดวกอื่ น นอกจากพื้น ที่ การเรี ยนรู้แ ละหอพั ก
นัก ศึก ษาแล้ว วิทยาเขตยัง มีส ภาพแวดล้อมทางกายภาพอื่น ๆ ให้บริการแก่
นักศึกษา ได้แก่ โรงอาหาร 2 อาคาร ได้แก่ โรงอาหารศูนย์เรียนรวม และโรงอาหาร
หอพัก นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ลานออกกาลังกายอีกด้วย
สภาพแวดล้อมด้านสัง คมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การวิจัย และความ
เป็นอยู่ที่ดี ก ากับดูแลโดยงานพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรผ่านชมรมตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่มีความสนใจใน
กิจกรรมลัก ษณะเดียวกันสามารถรวมกลุ่มวางแผนด าเนิน กิจกรรมร่วมกัน อาทิ
องค์การบริหารกิจการนักศึกษา ชมรมด้านกีฬา ชมรมทางศาสนา ชมรมนักวิทยุ
สมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรมดนตรี ชมรมเชียร์และ
การแสดง เป็นต้น นัก ศึกษาสามารถเสนอแผนกิจกรรมของชมรมต่องานพัฒนา
นักศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดาเนินงาน โดยนักศึกษาเป็น
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ผู้ออกแบบ ดาเนินงาน ติดตามวัดผล และประเมินผลด้วยตนเอง แล้วจึงรายงานผล
ให้งานพัฒนานักศึกษาทราบต่อไป
ในส่วนของหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ได้ออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะบางประการให้แก่นักศึกษา โดยในบางกิจกรรมได้
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนในรุ่นเดียวกัน อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึ กษาใหม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับคณาจารย์ในหลักสูตร และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ปี 2 ปี 3 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โครงการปัจฉิมนิเทศ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่กาลังสาเร็จการศึกษา และ
เป็นการให้โอกาสนักศึกษารุ่นน้องแสดงความผูกพันกับรุ่นพี่ที่จะส าเร็จการศึกษา
เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการในการกากับดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรได้
กล่าวถึงใน AUN3
สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การวิจัย และความ
เป็นอยู่ที่ดี งานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีระบบในการดูแล
จิตใจของนักศึกษา โดยมุ่งการให้บริการสาหรับนักศึกษาที่อาจรู้สึกมีปัญหา ไม่สบาย
ใจ วิตกกังวลทั้งเรื่องความรัก การเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อน มีภาวะเครียด
หรือภาวะซึมเศร้า ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษา
2) ศึกษาข้อมูล (จากแหล่งอ้างอิง จากอดีต จากผู้เชี่ยวชาญ) โอกาสเกิด
ปัญหา
3) ออกแบบกิจกรรมในการช่วยเหลือ และกาหนดขั้นตอนความช่วยเหลือ
เบื้องต้น
4) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ หรือ Hotline ดังนี้
E-mail : thidarat.w@psu.ac.th
Facebook : งานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 077-355040 ต่อ 2118
ห้องเพลิน : 077-278861 /086-6299354
5) ดาเนินการให้คาปรึกษา และบันทึกข้อมูล เช่น การขอคาปรึ กษาเพื่อ
ศึกษาต่อ การขอคาปรึกษาเรื่องการดารงชีพ
6) วัดผล ประเมิน ผล เทีย บเคียงผลลัพธ์ เพื่อ น าไปใช้เป็น แนวในการ
วางแผนต่อไป
7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.
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การวางแผน
แบบสอบถามการให้บริการ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับทรัพยากรการ ของสายสนับสนุนของคณะ
เรียนรู้ท ั้ง หมด อยู่ภายใต้ก ารบริหารของส านักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตาม ศิลป์
นโยบายการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ โดยงานนโยบายและแผน
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน
ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และกาหนดกรอบจานวน
อัตรากาลังให้มีความเหมาะสม เพียงพอกับภาระงานและตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาวิทยาเขตฯ โดยมีกระบวนการในการดาเนินงาน เริ่มต้นด้วยงานนโยบายและ
แผน วิเคราะห์ขีดความสามารถและกรอบอัตราก าลังโดยพิจารณาข้อมูลทั้งอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ภาระงานด้วยการแจกแจงงาน ปริมาณ
และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละชิ้นงาน เพื่อค านวณระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัต ิงานในแต่ละรอบปี ร่วมกับการรับฟัง ความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้อง ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนิน งาน ณ ปัจจุบ ัน รวมถึง พิจารณาทิศทางการพัฒ นาที่มุ่ ง
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตฯ เพื่อนาข้อมูลสู่การกาหนดจานวนอัตรากาลังที่
เหมาะสม ซึ่ง มีหลัก เกณฑ์เป็น ไปตามมาตรการปรับโครงสร้างก าลัง คนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้จัดทาเป็นแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี นาเสนอที่
ประชุมทีมบริหารและหัวหน้างานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีพิจารณา ก่อนนาเสนอไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ฯ เพื่อประมวลในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลาดับ ทั้งนี้
แผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานประจาปี ยังมีการก าหนดตัวชี้วัดปฏิบัติงานทุกระดับ
ตั้ง แต่ระดั บ มหาลัย/หน่วยงาน จนถึง บุคลากรให้ส อดคล้องกั น ผ่า นการจัดท า
ข้อตกลงภาระงานระดับคณะ ส่วนงาน และภาระงานรายบุคคลของผู้บริหารระดับสูง
ข้อตกลงภาระงานบุคลากรระดับปฏิบัติการและกาหนดการติดตามผลการปฏิบัติงาน
หรือ ข้อ ตกลงการปฏิบ ัต ิงาน โดยคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติง านทุ ก 6
เดือน นาผลประเมินมาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ของบุคลากรแต่ละประเภทที่ตกลงภาระงาน
การปฏิบัติ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นดังนี้ ตาม
ตารางที่ 7.1
ทั้งนี้บุคลากรศูนย์สารสนเทศ จะรับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ ระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของทั้งวิทยาเขต
การตรวจสอบ
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ด้านอัตรากาลัง ตามแผนอัตรากาลังระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ได้
กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สาหรับสาย
สนับสนุนรวมทั้งสิ้น 32 อัตรา ได้รับการอนุมัติกรอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพียง 1 อัต รา คิดเป็น ร้อ ยละ 3.13 ซึ่ง นับว่าเป็น สัดส่ว นที่ต ่ ามาก เนื่องด้ว ย
ข้อจากัดด้านงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอุดหนุนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ด้ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานที ่ ไ ด้ ร ั บ
รวมถึงการสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น งานบริหารบุคคลได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดย
คณบดีของทุกคณะในวิทยาเขตจะถูกแต่งตั้งให้ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนด้วย เพื่อสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในฐานะ
ผู้รับบริการด้วย
การปรับปรุง
ในด้านอัตรากาลัง ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาเขตฯ ได้แก้ไขข้อขัดข้องใน
ด้านการขาดแคลนอัตรากาลังสายสนับสนุน โดยการจ้างอัตรากาลังด้วยเงินรายได้
ของวิทยาเขต ปัจจุบันมีอัตราการจ้างงานบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานเงิน
รายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าพนักงานสายสนับสนุนที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be
subjected to evaluation and enhancement.
การวางแผน
การด าเนิ น การด้ า นสิ ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ทั ้ ง ห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการนั้น การรับผิดชอบโดย
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามหลักนโยบายการบริห ารแบบรวมศูนย์บริการประสาน
ภารกิจ โดยมีกระบวนการในการประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ดังนี้
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินในแต่ละประเด็น
2. ผู้รับผิดชอบ ออกแบบการวัดประเมินผล และความถี่ในการประเมิน
3. ดาเนินการวัดผลตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
4. ประมวลผลการประเมิน
5. รายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6. เสนอแผนการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน
7. ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
8. ดาเนินการวัดผลตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ (ซ้า)
หลักสูตรเองสามารถมีส่วนในการประเมินผลสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
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ได้ โดยการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลักสูตรเกี่ยวข้องมาจัดทา
ข้อเสนอแนะ โดยแหล่งข้อมูลย้อนกลับต่าง ๆ มีดังนี้
- จากนักศึกษา ผ่านการประเมินรายวิชาในระบบการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา ที่มีการประเมินผลด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาทุกสิ้นภาคการศึกษา
- จากนั ก ศึ ก ษา ผ่ า นการส ารวจความพึ ง พอใจ /ไม่ พ ึ ง พอใจที ่ ม ี ต ่ อ
ทรัพยากรการเรียนรู้
- จากนักศึกษา ผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับจากโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษา
- จากนักศึกษา ผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับในวันที่มีการนาเสนอรายงาน
ฝึกงาน
- จากผู้ใช้บัณฑิต ผ่านข้อมูลย้อนกลับจากการสัมภาษณ์พี่เลี้ยง/ผู้จัดการที่
นักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจ
- จากอาจารย์ผู้สอน ผ่านการให้ข้อมูลย้อนกลับจากการายงานผลการ
สอนใน มคอ.5
การดาเนินงาน
ในปีก ารศึก ษา 2563 มีก ารด าเนิ น การประเมิน ผลความพึง พอใจต่อ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยดังนี้
วิท ยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีผลการประเมินดังตารางที่ 7.2 ผลการสารวจ
พบว่า นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อทรัพยากรการ
เรียนรู้ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในระดับปานกลาง ยกเว้น การให้บริการของ
ห้องสมุด ที่มีความพึงพอใจในระดับมากเพียงด้านเดียว ส่วนการบริการของศูนย์
กี ฬ าและสุ ข ภาพและหอพั ก มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ น้ อ ย ในขณะเดี ย วกั น มี
นักศึกษาร้อยละ 5 – 14 ที่รู้สึกไม่พึงพอใจต่อทรัพยากรการเรียนรู้ของวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี โดยทรัพยากรการเรียนรู้ท ี่มีสัดส่วนนักศึกษาไม่พึง พอใจสูงที่สุด 3
อันดับแรก ได้แก่ ความพร้อมของ Wifi และระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการ Wifi
และระบบคอมพิวเตอร์ และความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุด ที่มีสัดส่วนไม่พึง
พอใจร้อยละ 14.29, 14.28 และ 11.43 ตามลาดับ
ในส่วนของหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการรวบรวม
ผลการประเมินและข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเรียนการสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการของนักศึกษา เสนอต่อรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
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รายการหลักฐาน

ผลการดาเนินงาน
จัดการ เพื่อนาเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
การตรวจสอบและปรับปรุง
การประเมินผลและการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นภารกิจ
ของวิทยาเขต ที่จะต้องดาเนินการตามกระบวนการ 8 ขั้นตอน ข้างต้น ทั้งนี้ ในปีที่
ผ่านมา หน่วยงานผู้รับผิดชอบสิ่งอานวยความสะดวกแต่ละประเภท ได้ดาเนินการ
ประเมิน ความพึง พอใจจากบัณ ฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และมีการแสดงผลการประเมินต่อผู้บริหารพร้อมแผนการปรับปรุงและ
พัฒนา แต่ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ ทาให้ต้องเลือกปรับปรุงได้เฉพาะรายการที่
มีความสาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนก่อน

รายการหลักฐาน

ตารางที่ 7.1 แสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานสนับสนุน
ระดับการศึกษาสูงสุด (จานวนคน)
รวม
มัธยมศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (จานวนคน)
บุคลากรห้องสมุด
0
1
2
1
4
บุคลากรศูนย์สารสนเทศ
0
2
10
1
13
บุคลากรด้านงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
7
5
64
7
83
บุคลากรด้านบริการวิชาการนักศึกษา
0
0
23
8
31
บุคลากรด้านบริการงานพัฒนานักศึกษา
0
0
8
1
9
บุคลากรศูนย์กีฬา
0
0
5
0
5
รวม
7
8
112
18
145
ตารางที่ 7.2
เรียนรู้

แสดงผลการประเมินร้อยละของความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อทรัพยากรที่ส่งเสริมการ
ประเด็น

ความพึงพอใจ
ความไม่พงึ พอใจ
มาก ปาน น้อย น้อย ปาน มาก
กลาง
กลาง
การให้บ ริก ารห้อ งสมุดและฐานข้อ มูล ออนไลน์ PSU 45.71 42.86 11.43 0.00 0.00 0.00
Library
ความพร้อมของทรัพยากรห้องสมุดกับหลักสูตร/วิชา 25.71 34.29 31.43 8.57 0.00 0.00
เรียน
ความทันสมัยของทรัพยากรห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ 20.00 42.86 25.71 8.57 2.86 0.00
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์, Wi-Fi และ 20.00 40.00 25.71 5.71 5.71 2.86
ระบบคอมฯ
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , Wi-Fi 20.00 37.14 28.57 11.43 2.86 0.00
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ประเด็น

และระบบคอม กับการใช้งานของท่าน
การให้บริการศูนย์กีฬา และการออกกาลังกาย
ความปลอดภัยของศูนย์กีฬา และการออกกาลังกาย
การให้บริการหอพัก
ความหนาแน่นภายในหอพัก
ความปลอดภัยของหอพัก
การให้บริการโรงอาหารและการจาหน่ายอาหาร
ความหลากหลายของอาหารในโรงอาหาร
สุขลักษณะที่ดีของโรงอาหารและการจาหน่ายอาหาร
ความพร้อมของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์
ความเพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ความรู้สึกปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
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ความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

ความไม่พงึ พอใจ
น้อย ปาน มาก
กลาง

25.71
20.00
20.00
22.86
28.57
34.29
28.57
22.86
34.29
22.86
22.86
25.71

5.71
2.86
2.86
0.00
5.71
0.00
2.86
5.71
2.86
5.71
2.86
5.71

28.57
34.29
37.14
42.86
34.29
37.14
48.57
57.14
51.43
42.86
31.43
60.00

37.14
40.00
37.14
28.57
28.57
22.86
17.14
11.43
8.57
22.86
40.00
8.57

0.00
0.00
0.00
0.00
2.86
2.86
2.86
2.86
2.86
5.71
2.86
0.00

2.86
2.86
2.86
5.71
0.00
2.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AUN 8 : Output and Outcomes
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
1
8.1 The pass rate, dropout rate,
and average time to graduate are
shown to be established,
monitored, and benchmarked for
improvement.
8.2 Employability as well as selfemployment, entrepreneurship,
and advancement to further
studies, are shown to be
established, monitored, and
benchmarked for improvement.
8.3 Research and creative work
output and activities carried out
by the academic staff and
students, are shown to be
established, monitored, and
benchmarked for improvement.
8.4 Data are provided to show
directly the achievement of the
programme outcomes, which are
established and monitored.
8.5 Satisfaction level of the
various stakeholders are shown to
be established, monitored, and
benchmarked for improvement.
Overall opinion

2

3
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คะแนน
4

5

6

7

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
ผลการดาเนินงาน

รายการ
หลักฐาน

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement.
การวางแผน
-บันทึกข้อความ
- หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติจัด
ในแต่ละปีการศึกษาทุกครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยมีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องคือ โครงการ
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
การดาเนินงาน
โดยหลักสูตรมีรายละเอียดในการจัดโครงการดังต่อไปนี้
การจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา โดยแต่ละ
ภาคการศึกษาจะจัดเป็น 2 ช่วง ซึ่งในช่วงแรกจะพบนักศึกษาหลังจากคะแนนสอบ
กลางภาคออกแล้ว และในช่วงที่สองเป็นช่วงก่อนสอบปลายภาค ซึ่งประเด็นที่พูดคุย
กับนักศึกษาคือ 1) ส่วนของคะแนนในแต่ละรายวิชาที่ได้ และหากคะแนนที่ได้นักศึกษา
สงสัยหรือต้องการรู้รายละเอียดในคะแนนแต่ละรายวิชาที่ได้สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์
เพื่อตรวจสอบหรือขอดูรายละเอียดคะแนนได้ สาหรับนักศึกษาคนใดมีปัญหาสุ่มเสี่ยง
หรืออยู่ในสถานะวิกฤตอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาแนะนาในการวางแผนการถอนรายวิชา
ที่มีปัญหา ปัญหาเรื่องการเรียนในแต่ละรายวิชามีปัญหาอะไรไหม และ 2) ช่วยแนะนา
การวางแผนการอ่านหนังสือ
จากโครงการอาจารย์ท ี่ปรึก ษาพบนักศึกษาจะท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
เข้าถึงและรู้จักนักศึกษาแต่ละคนมากขึ้น อีกทั้งสามารถคัดแยกนักศึกษาที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตในเรื่องของการเรียนได้ โดยมีการเชิญนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตมาพูดคุยถึง
ปัญหาในด้านการเรียนแบบส่วนตัวและช่วยในการวางแผนการเรียนต่อไปในอนาคตว่า
ในแต่ละภาคการศึกษานั้น นักศึกษาแต่ละคนควรลงทะเบียนกี่หน่วยกิต ควรลงเรียน
รายวิชาอะไร ควรถอนรายวิชาอะไร และมีการจาลองเกรดเพื่อให้นักศึกษาทราบว่าใน
แต่ละรายวิชาที่ลงเรียนต้องได้เกรดเท่าไรตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ เพื่อให้เกรดเฉลี่ย
สะสมตามที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะแจ้งนักศึกษากลุ่มนี้ว่าอาจจะไม่สาเร็จ
การศึ ก ษาตามแผน 4 ปี อี ก ทั ้ ง อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษามี ก ารติ ด ตามผลการเรี ย นของ
นักศึกษากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดในทุกภาคการศึกษา และมีการเชิญมาพูดคุยในทุกครั้ง
ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา จนกว่านักศึกษากลุ่มภาวะ
วิก ฤตจะอยู่ในภาวะปกติ อ าจารย์ท ี่ปรึก ษาจึง จะอนุญาตให้มีการลงทะเบียนเรียน
ตามปกติ ตามแผนการเรียน แต่ก ็จะต้องมีการรายงานผลก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของวิชาที่ลงทะเบียน เนื่องจากลด
ความเสี่ยงของนักศึกษาในการที่จะกลับไปอยู่ในสถานะวิกฤตอีกครั้ง
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ผลการดาเนินงาน
สาหรับส่วนกลางระดับสานักงานวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศ
นักศึกษา (SIS) สาหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและผล
การศึกษาทั้งหมดของนักศึกษาในที่ปรึกษา และพัฒนาขั้นตอนดูแลพิเศษในระบบ
สารสนเทศนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ในที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ไ ด้ หากนักศึกษารายใดที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ด าเนิ น การไม่ อ นุ ญ าตให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นผ่ า นระบบสารสนเทศนั ก ศึ ก ษา (SIS)
นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ และต้องติดต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาต จึงจะลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษามีประสิทธิภาพ ได้เลือกรายวิชา
หรือจานวนกิตที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นผลดีต่อผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา
สาหรับกลุ่มนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกนักศึกษาสามารถเขียนคาร้องขอลาออก
ผ่านความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหนี้สินจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ปกครองต้องมีการรับรองการขอลาออกจากสภาพการ
เป็นนักศึกษา เมื่องานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบเอกสารและจัดทาคาสั่งขอ
ลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะแจ้งผลไปยังคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
ผู้ปกครองเพื่อทราบต่อไป โดยในกระบวนการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะพูดคุยสอบถาม
ในประเด็นสาเหตุการลาออกเพราะเหตุใด ผู้ปกครองทราบเรื่องและเห็นชอบหรือไม่ ซึ่ง
สาเหตุส่วนใหญ่ของการลาออกคือ นักศึกษาไม่มีความชอบ ไม่ถนัดในหลักสูตรที่เรียน
ต้องการลาออกไปเรียนในหลักสู ตรที่ตนเองชอบหรือถนัด นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว
ผู้ป กครองเห็ น ชอบด้ว ยเช่ น กั น ซึ ่ง ส่ วนใหญ่จ ะเป็ น นัก ศึก ษาชั ้น ปี ที่ 1-2 เท่า นั้ น
นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการสอบถามติดตามในส่วนของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ไปเรียนว่าสอดคล้องกับความถนัดหรือความชอบหรือไม่
ซึ่งในกระบวนการนี้ก็จะมีการให้ค าแนะน าส าหรับการไปเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรที่ตนเองถนัดหรือชอบจริง
สาหรับการติดตามผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยทางวิทยาเขตจะมีการ
แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษของแต่ละชั้นปีในแต่ละครั้ งมายังหลักสูตรทางหลักสูตร
ซึ่งหลักสูตรจะมีการนาผลการสอบมาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแจ้งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการดาเนินการติดตามต่อไปว่ากลุ่ม
นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่าน หรือไม่มาสอบนั้นมีปัญหาอะไรเพื่อจะได้ช่วยให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาต่อไป อีกทั้งทางคณะได้มีการน าผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวมาเข้าที่
ประชุม กรรมการคณะเพื่อ หารือ แนวทางช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป โดยในแต่ละปี
การศึกษาทางคณะมีการจัดโครงการติวหรือสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษให้กับกลุ่ม
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นักศึกษาที่สอบยังไม่ผ่านเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและกระตุ้นให้นักศึกษาขยั่น
อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
การตรวจสอบ
ก่อนที่จะมีการส่งระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบ ทางหลักสูตรได้มีการ
ตรวจสอบเกรดในแต่ละรายวิชาของนักศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีภาวะวิกฤตโดยการจัด
ประชุมทวนเกรดในแต่ละภาคการศึกษาทุกครั้ง เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ทราบว่าผล
การศึกษาที่ได้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มนักศึกษาวิกฤตว่าผลการเรียนเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ในต้นภาคการศึกษาหรือไม่ และจะได้ ทราบทิศทางของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว
เพื่อนาผลดังกล่าวมาวางแผนและให้คาแนะนาแก่นักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤตสาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
ส่วนกลางโดยงานทะเบียนและประมวลผล สานักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อ
มีการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะประกาศให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น
ทางการ จะมีกระบวนการรายงานชื่อนักศึกษาตกออกแจ้งให้คณะที่ นักศึกษาสังกัด
ทราบ โดยจะจัดส่งไปพร้อมกับเอกสารการเสนอชื่อนักศึกษา และรายชื่อดังกล่าวทาง
คณะได้น าผลเพื่อ เขาหารือ ในที่ประชุมกรรมการคณะและเพื่อรับรองผลการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาต่อไป ใบรายงานรายชื่อนักศึกษาตกออก ประกอบด้วยข้อมูล
รายชื่อนักศึกษาที่ตกออก จานวน หน่วยกิตประจาภาคการศึกษา หน่วยจุดประจา
ภาคการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา จานวนหน่วยกิตสะสม หน่วย
จุดสะสม และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และสถานภาพผลการศึ กษาของภาคการศึกษา
ที่ผ่านมาล่าสุด ใบรายงานเสนอชื่อนักศึกษารับรองผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ผลการศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช าที ่ น ั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นในภาค
การศึกษานั้น จ านวนหน่วยกิตประจาภาคการศึกษา หน่วยจุดประจาภาคการศึกษา
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา จานวนหน่วยกิตสะสม หน่วยจุดสะสม และ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และสถานภาพผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณารับรองผลการศึกษา และสถานภาพผล
การศึกษาประจ าภาคการศึกษา หากคณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการศึกษา
งานทะเบี ย นและประมวลผลจะประกาศให้ น ั ก ศึ ก ษาทราบทางระบบสารสนเทศ
นักศึกษา (SIS) หากคณะกรรมการประจาคณะไม่รับรองผลการศึกษา นักศึกษาที่คณะ
ไม่รับรองผลการศึกษาจะเข้าสู่กระบวนการดาเนินการโดยคณะ และงานทะเบียนและ
ประมวลผลจะไม่ประกาศผลการศึกษาให้นักศึกษาทราบจนกว่าจะมีการรับรองผล
การศึกษาโดยคณะกรรมการประจาคณะจึงจะประกาศผลการศึกษาได้ ซึ่งขั้นตอนนี้จะ
ทาให้คณะได้พิจารณาข้อมูลผลการศึกษาของนักศึกษาที่ตกออกอย่า งรอบคอบและถี่
ถ้วน นอกจากนี้ คณะยังมีกระบวนการทบทวนผลการศึกษาแต่ละรายวิชาก่อนยืนยัน
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ในระบบส่งเกรดผ่านเว็บไซต์ด้วย เพื่อ ช่วยในการกลั่นกรองให้ผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชามีความเที่ยงตรง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามตารางที่ 8.1-8.2 ที่ทางทะเบียน
รายงานผลเพื่อทางอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้นาผลดังกล่าวไปดาเนินการ
การปรับปรุง
ในแต่ละปีการศึกษาประธานหลักสูตรจะทาหน้าที่ตรวจเช็คจานวนนักศึกษาที่จบ
แต่ละรุ่นและติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาที่ไม่จบตามแผนการศึกษา
ว่ามีปัญหาใด และคาดว่าจะจบเมื่อไร เพื่อตรวจสอบรายวิชาตกค้างสาหรับนั กศึกษา
กลุ่มนี้สาหรับการวางแผนการเปิดรายวิชาในปีการศึกษาต่อไปด้วยเช่นกัน เพื่อทาให้
นักศึกษากลุ่มตกค้างสามารถลงทะเบียนเรียนให้ครบตามแผนและสาเร็จการศึกษาให้
เร็วที่สุด
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to
further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
การวางแผน
หลักสูตรได้มีการวางแผนในเรื่องการติดตามประเมินการท างานของนักศึกษา
ฝึกงานและสหกิจที่ออกฝึกงานและสหกิจในภาคการศึกษา 2 ชั้นปี ที่ 4 ซึ่งถือได้ว่า
นักศึกษามีการเรียนครบจบทุกรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรแล้วโดยติดตามผลการ
ทางานของนักศึกษาเพื่อนาผลนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
การดาเนินงาน
ทางหลักสูตรได้มีการส่งแบบประเมินไปยังสถานประกอบการเพื่อให้พี่เลี้ยงหรือ
ผู้บ ริหารที่เกี่ย วข้อ งด าเนิน การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของนักศึกษาซึ่ง ในการ
ประเมินผลนี้ ส าหรับรายวิชาฝึกงาน มีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ
บุ คลิก ภาพ และผลการปฏิบ ั ต ิ ง านในสาขาวิช าที่ ฝึ ก รวมไปถึ ง ข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ
เพิ่มเติม ซึ่งผลคะแนนโดยเฉลี่ยที่ได้อยู่ในระดับดีมาก 4.75-4.80 รายวิชาสหกิจมีการ
ประเมิน แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วนคื อ ผลส าเร็จของงาน ความรู้ค วามสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งผลคะแนนโดยเฉลี่ยที่ได้อยู่ในระดับดี
มาก 4.8-4.9 จากคะแนนเต็ ม 5 ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วมี ก ารส่ ง กลั บ มายั ง ผู้
ประสานงานรายวิชาเพื่อรวบรวมสรุปและเสนอยังประธานหลักสูตรต่อไป
นอกจากผลการประเมินจากผู้ประกอบการแล้วทางหลักสูตรยังมีการมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคนประเมินตนเองด้วยการน าเสนอผลการฝึกงานและสหกิจ ซึ่งจาก
หลักสูตรที่เรียนไปแล้วไปทางานจริงนักศึกษาคิดว่าตนเองสามารถนารายวิชาอะไรไป
ใช้ในการทางานได้จริงหรือไม่ และต้องการให้ทางหลักสูตรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วน
ใดบ้างที่ยังขาดตกบกพร่อ ง โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเป็น ผู้สรุปประเด็น
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สาคัญเพื่อนาเข้าหารือในที่ประชุมต่อไป
รวมไปถึงทางมหาวิทยาลัยมีการสารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่จบไปซึ่งจาก
ผลการสารวจตามตารางที่ 8.3-8.10 ทาให้หลักสูตรสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องการจัดการเรียนการสอนได้อีกเช่นกัน โดยการวัด
และติดตามผลทั้งในส่วนของภาวะการทางานของบัณฑิต การประเมินตนเองและการ
ปรับตัวหลังจบการศึกษาและความเห็นของบัณฑิตต่อหลักสู ตรในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการเปรียบเทียบจากข้อมูลจากในอดีตย้อนหลังไป ซึ่งจาก
ข้อมูลในตารางที่ 8.3-8.7 ผลจากการสารวจของมหาวิทยาลัย 4 ปีย้อนหลังพบว่า
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 ภาวการณ์ได้งานทาเริ่มลดลงและมีการว่างงานที่เพิ่ม
อีกทั้งระยะเวลาของการได้งานทาในส่วนของหลังสาเร็จการศึกษามีจานวนที่น้อยลง
เช่นกันขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความผันผวน ขาด
ความน่าเชื่อถือส่งผลต่อภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานน้อยลง แต่มีร้อยละของบัณฑิตที่
ประกอบธุร กิจส่ วนตั วที่ มีแนวโน้ม ที่เ พิ่มขึ้น ส าหรับ การศึก ษาต่ อบัณ ฑิตที ่จบไป
บางส่วนรอผลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
การตรวจสอบ
ประธานหลักสูตรนาข้อสรุปดังกล่าวทั้งสามส่วนมาเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพื่อนามา
วางวิเคราะห์ผลร่วมกันและเทียบเคียงข้อมูลที่ได้มาจาก 3 ส่วนร่วมกันเพื่อวัดผลว่า
บัณฑิตมีก ารได้ง านท า การเป็น ผู้ประกอบการ และมีแผนการเรียนต่อเพื่อพัฒ นา
ตนเองมากน้อยอย่างไร ทางหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการหรือไม่
การปรับปรุง- จากการตรวจสอบข้อมูลในการวิเคราะห์เทียบเคียงผลแล้วทางหลักสูตร
ได้มีการนามาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปในด้านต่าง ๆ ต่อไป
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and
students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
การวางแผน
หลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าวิ จ ั ย ธุ ร กิ จ และ
โครงงานวิจัยธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะ โดยมี ก ารวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าวิ จ ั ย ในชั ้ น ปี ท ี ่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 โดยเนื้อหารายวิชาดังกล่าวประกอบด้วย ความสาคัญของการวิจัยทาง
ธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจที่สามารถหาคาตอบได้จากการวิจัย วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ดาเนินงานวิจัย และรายวิชาโครงงานวิจัยธุรกิจ จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 เนื้อหาของรายวิชาประกอบด้วย การลงมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
จะใช้จริง การประมวลผลทางสถิต ิ และการน าผลมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
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ปัญหาทางธุรกิจ อีก ทั้ง มีการสอนในส่วนของการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิช าการด้วย โดยรายวิชาวิจัยทั้งสองภาคการศึกษานั้น ได้วางแผนไว้ส าหรับภาค
การศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาทั้ง 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้น าเอาองค์ความรู้
ทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกันและสามารถมองเห็นการนามาใช้ประโยชน์ได้จริง
การดาเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทั้งสองวิชานั้นเป็นการสอนร่วมจาก
คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รหลายท่ า น ซึ ่ ง คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รแต่ ล ะท่ า นได้ น า
ประสบการณ์จากการวิจัยที่ได้ทามาประยุกต์และบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อ
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาต่อไปส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ในวิทยาการที่ใหม่ๆ ที่เพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนในวิชาด้านการวิจัยนั้น นักศึกษาสามารถ
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ วิ จ ั ย ที ่ ส นใจได้ ห ลากหลาย เนื ่ อ งจากคณาจารย์ ใ จหลั ก สู ต รมี ค วาม
เชี ่ ย วชาญในศาสตร์ แ ต่ ล ะด้า นของด้า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลายเช่ น กัน ท าให้
นักศึกษาสามารถกระจายไปตามความชอบและถนัดในหัวข้อที่สนใจ เพื่อนาความรู้ที่
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีของการน าเสนอทางวิชาการทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
เมื่อกระบวนการรายวิชาวิจัยธุรกิจสิ้นสุด ทางอาจารย์ผู้สอนได้มีการให้นักศึกษา
น าเสนอแผนที่จะตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ หรือแผนการน าเสนองานวิจัยในการจัด
ประชุมทางวิชาการก่อน โดยแผนที่น าเสนอนั้นเป็นการพูดคุยระหว่างทีมนักศึกษา
ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันในการพิจารณาวารสารเพื่อจะส่งบทความตีพิมพ์
หรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยกาหนดให้นักศึกษาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง
น้อย 1 ชิ้น ซึ่งจะเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการก็ได้ที่จะตีพิมพ์หรือนาเสนอใน
การประชุมทางวิชาการตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของนักศึกษา
นอกจากผลงานวิจัยของนักศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและภาคธุรกิจ
แล้ว ยังมีผลงานในส่วนของนักศึกษาที่ไปทาสหกิจในสถานประกอบการอีกด้วยที่เป็น
ประโยชน์ต ่อ สถานประกอบการภาคธุร กิจโดยตรง เพราะผลงานสหกิจเป็น การที่
นักศึกษาเข้าไปศึกษารูปแบบการดาเนินงานในหน้าที่ด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีปัญหาหรือไม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หรือรูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสม หรือใช้กลยุทธ์ หรือนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือ
ทฤษฎี หรือการบริหารจัดการจากองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาที่ช่วยให้การทางานมี
ประสิ ท ธิภ าพเพิ ่ม มากขึ ้น เช่ น ระยะเวลาท างานที ่ ร วดเร็ว เพิ ่ ม ขึ ้ น การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิม ลดความผิดพลาดน้อยลง ลดความเสี่ยง ต้นทุน
ลดลง เป็นต้น ซึ่งจากผลงานสหกิจดังกล่าวนักศึกษาจะมีการทาสหกิจร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ จากผลงานสหกิจที่นักศึกษาไปทาในสถาน
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ประกอบการก็จะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการนั้นๆ ได้
การตรวจสอบ
ผลการวิจัยที่นักศึกษาน าไปเขียนเป็นบทความต่างๆ เพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอ
บทความในที่ประชุมวิชาการเป็นการนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ ข้อมูล
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งนักวิชาการ นักศึกษาหรือผู้ที่
สนใจสามารถนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ด้วย
นอกการนาผลการวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์หรือนาเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการแล้ว
ยังมีการให้นักศึกษาสรุปผลวิจัยที่ได้เก็บจากกลุ่มตัวอย่างและนาเสนอข้อเสนอแนะกับ
กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซึ่งบางรายต้องการเป็นเอกสารเล่มวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนธุรกิจต่อไปแต่บางรายเป็นแค่การนาเสนอด้วยปากเปล่าซึ่งส่วนดังกล่าว
ทาให้นักศึกษามองเห็นถึงประโยชน์จากการวิจัยดังกล่ าวสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในธุรกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งผลจากการวิเคราะห์ระบบการทางานของรายวิชาสหกิจก็จะเป็นประโยชน์กับ
สถานประกอบการด้วยเช่นกัน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีการน าเสนอผลที่ได้จาก
การศึ ก ษาแก่ ผ ู ้บ ริห ารหรือ กลุ่ ม หั ว หน้ างานของสถานประกอบการก่ อ น จากการ
นาเสนอผลงานดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป อีกทั้งนักศึกษายังได้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน
จริงที่จะได้ทราบว่าผลดังกล่าวมีการน าไปใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและสามารถ
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงในอนาคตอย่างไร ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยตรงยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรงเช่นกัน
การตรวจสอบ
เมื่อสิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจะมีการตรวจสอบผลการ
ส่งผลงานตีพิมพ์และผลการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการว่ามีจานวนเท่าไรจาก
จานวนบทความทั้งหมดที่มีการวางแผนในภาคการศึกษาเนื่องจากกระบวนการตีพิมพ์
หรือนาเสนอบทความจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
การติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการติดตามต่อเนื่องทุกปีจาก
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีประมาณร้อยละ 10 ที่มีการตีพิมพ์
หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการสาเร็จที่มีการตอบรับจากวารสารหรือผู้จัดการนาเสนอ
การประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปีย้อนหลังไป 4 ปี จากตารางที่ 8.11-8.12
การปรับปรุง
การวางแผนในอนาคตในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทั้งในส่วนของ
การตีพิมพ์บทความหรือการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการโดยกาหนดเป็นเงื่อนไข
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ก่อนเสร็จสิ้นรายวิชาโครงงานวิจัยธุรกิจนักศึกษาทุกกลุ่มต้องมีการผลิตบทความ
ออกมาอย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อสาหรับเผยแพร่ และกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ดาเนินการต่อในส่วนของการส่งตีพิมพ์หรือส่งเผยแพร่ เพราะหากหน้าที่ดังกล่าวเป็น
ของนักศึกษา นักศึกษาอาจจะขาดความต่อเนื่องได้เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อได้งาน
ทาก็จะให้ความสนใจกับงานมากกว่าบทความที่จะต้องเผยแพร่ ซึ่งจะกาหนดเป็นแผน
ในการเพิ ่ ม ผลงานตี พ ิ ม พ์ โดยประธานหลั ก สู ต รจะเป็ น ผู ้ ท าหน้ า ที ่ ต ิ ด ตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะอีกครั้งในทุกๆ ปีการศึกษาเพื่อให้เห็นกระบวนการหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้น จะได้นาประเด็นดังกล่าวมาหาทางแก้ไขอีกครั้ง
อีกทั้งวางแผนในเรื่อ งการน าผลงานวิจัยหรือผลงานสหกิจที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์จริงกับสถานประกอบการ ชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการออก
หนังสือแบบหนัง สือ รับ รองการใช้ประโยชน์ได้จริงจากผลการวิจัยเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในอนาคตต่อไป
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes,
which are established and monitored.
การวางแผน
หลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ติดตามความสาเร็จของหลักสูตรดังนี้
การดาเนินงาน
หลักสูตรได้ดาเนินการดังนี้
1. มีการดาเนินการจัดโครงการพี่บัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งรายละเอียดโครงการเป็นลักษณะ
รุ่นพี่มาพบปะรุ่นน้องและคณาจารย์ในหลักสูตรมีการพูดคุยในหลายๆ ประเด็นเช่น
1. ประเด็นแชร์ประสบการณ์การที่ได้จาการทางานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและอาจารย์
2. ประเด็นรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ในการวางแผนการหางานทาที่ดี
3. ประเด็นรุ่นพี่เสนอแนะข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
ให้กับอาจารย์
จาก 3 ประเด็นดังกล่าวได้มีการสรุปข้อมูลเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงในการวางแผนการ
เรียนการสอนกับรุ่นน้องต่อไปเพื่อการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ในปัจจุบันและในแต่ละรูปแบบธุรกิจด้วยเช่นกัน
2. มีการจัดการนาเสนอผลการฝึกงานและสหกิจซึ่งเป็นการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
ในการท างาน สิ่ง ที่ได้เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ไข รายวิช าที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ จากประเด็นดังกล่าวทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ
ที่เป็นผลลัพธ์จากนักศึกษาได้เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
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3. อีกทั้งได้นาผลการประเมินจากผู้ประกอบการที่ประเมินผลการฝึกงานและสหกิจมา
ใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการเรียนการสอนเช่นกันโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิช าจะท าการสรุปประเด็น ต่า ง ๆ จากผลการประเมิน ของผู้ประกอบการจาก
นักศึกษาทุกคนและน าผลการประเมินดังกล่าวเข้าหารื อในที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต รเพื ่ อ วางแผนการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการต่อไป
4. มีการนาผลที่ได้จากมหาวิทยาลัยการสารวจในส่วนของการประเมินตนเองและการ
ปรับตัวหลังสาเร็จการศึกษาซึ่งผลการส ารวจเป็นรูปแบบปลายเปิดที่ให้บัณฑิตแสดง
ความคิดเห็ น ในด้านหลัก สูต ร ด้านการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมการพัฒ นา
นักศึกษา จากตารางที่ 8.8-8.10 ซึ่งผลที่ได้มานี้ทางหลักสูตรก็จะมีการสรุปแยกในแต่
ละด้านเพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนในการที่นาประเด็นดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
การตรวจสอบ
จากผลที่ได้ทางหลักสูตรได้มีการนาผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทาง
ในการวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้สอดคล้องตาม
ความต้องการและตามผลการเรียนรู้ ELOs จาก AUN QA1.5 โดยผลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลในแต่ละปีที่ผ่านมาสาหรับการประเมินผลจากผู้ประกอบการสาหรับรายวิชา
ฝึกงานและสหกิจซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สาหรับวิชาฝึกงานค่าเฉลี่ยเต็ม 5 จะ
อยู่ระหว่าง 4.75-4.80 ส่วนวิชาสหกิจศึกษา จะอยู่ระหว่าง 4.80-4.90 แต่อย่างไรก็
ตามถึงแม้คะแนนภาพรวมจะอยู่ในระดับดีมาก แต่ก็ยังมีส่วนที่นักศึกษายังคงต้อง
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เพิ ่ ม เติ ม ทั ้ ง ในส่ ว นของบุ ค ลิ ก ภาพ ทั ก ษะการท างาน ความรู้
ความสามารถที่จะต้องนามาใช้จริง ซึ่งส่วนดังกล่าวเป็นส่วนสาคัญที่หลักสูตรจะต้อง
วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
การแก้ไข
จากผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรยังต้องวางแผนปรับปรุงในการพัฒนาทักษะ
และความรู้ให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาที่จบไปเป็นบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการและมีทักษะ ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการทางานได้
จริง โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมในหลักสูตร และโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่เน้นทักษะด้านภาษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสาเร็จรูป และ
เน้นการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้
จริง
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8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored,
and benchmarked for improvement.
การวางแผน
ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการนาผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและ
การสารวจภาวะการได้งานทาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจบัณฑิตที่จบไป
เป็ น ระยะต่ า งๆ มาด าเนิ น การสรุ ป เพื ่ อ น าผลต่ า งๆ มาใช้ ใ นการวางแผนการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
การดาเนินการ
ทางหลักสูตรได้มีการนาผลการสารวจในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านที่ประกอบด้วย 1)
ด้า นคุณ ธรรมจริย ธรรม 2) ด้า นทัก ษะความรู ้ 3) ด้านทั กษะทางปั ญญา 4) ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี จาก
ผลภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณารายด้านหรือรายข้อยังต้องมีส่วนที่หลักสู ตร
จะต้องนามาพิจารณาปรับปรุง โดยเฉพาะในด้านทักษะความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี ในตารางที่ 8.13 จากที่
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจจากผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิตที่จบไปในแต่ละปีเข้ามา
หารือกันในที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลจากประเด็นด้านต่าง ๆ ที่ทาการสารวจมา
ส่วนความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาทางคณะได้มีการสารวจผลจากด้าน
คุณภาพการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรซึ่งผลที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพึงพอใจดังตารางที่ 8.15
การตรวจสอบ
ผลการวัดความพึงพอใจมีการวัด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแค่ 3 กลุ่มคือบัณฑิต
นักศึกษา(excel) และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งไม่ครบตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
และในส่วนของการวัดผลความพึงพอใจยังไม่ครบในทุกด้านตามกรอบของผลลัพธ์
ELOs
การแก้ไข
ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนในปีต่อไปจะมีการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ ELOs โดยสารวจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทั้งหมดทุกกลุ่ม
และมี ก ารวางแผนในการออกแบบส ารวจใหม่ ท ี ่ เ ป็ น ส่ ว นของหลั ก สู ต รเองเพื ่ อ มี
เครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
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ตารางที่ 8.1 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปีย้อนหลัง) (กรณีหลักสูตร 4 ปี)
ร้อยละของผู้เรียนทีจ่ บ
ร้อยละของผู้เรียนทีอ่ อกกลางคัน
ภายใน
ปี
จานวนนักศึกษา
การศึกษา

แรกเข้า

2558

3 ปี

4 ปี

>4 ปี

96

-

57

3

2559

143

-

105

-

2560

111

-

89

-

2561

51

-

-

-

2562

58

-

-

-

2563

33

-

-

-

ตารางที่ 8.2 แสดงรายชื่อนักศึกษาตกค้าง
ปีการศึกษา
รหัสนักศึกษา
2560

ชัน้ ปีที่ ชัน้ ปีที่ ชัน้ ปีที่
1
2
3

ชัน้ ปีที่ 4
ขึน้ ไป

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

ชือ่ - สกุล

6040410143

นางสาวนิโลบล ชัยยศ

6040410171

นางสาวรอกาย๊ะ ลิมาน

6040410184

นายศุภเชษฐ์ พะสริ

6040410201

นายอรรถพร ช่วยการ
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ตารางที่ 8.3 สรุปข้อมูลร้อยละภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
ร้อยละของ
ปีการศึกษา การได้งานทาใน
ยังไม่มกี ารทา กาลังศึกษา อุปสมบท ทหารเกณฑ์
ภาพรวม
2562
36.36
63.64
0
0
0
2561
57.81
42.19
0
0
0
2560
55.21
43.88
2.04
0
0
2559
71.76
28.24
0
0
0
ตารางที่ 8.4 สรุปข้อมูลร้อยละประเภทอาชีพของบัณฑิตที่ทางานแล้ว
ร้อยละประเภทอาชีพของบัณฑิตทีท่ างานแล้ว
พนักงานบริษทั /
ปีการศึกษา
ดาเนินธุรกิจอิสระ/
ข้าราชการ/
องค์กรธุรกิจ
เจ้าของธุรกิจ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เอกชน
2562
29
9
2
2561
24
9
1
2560
42
7
4
2559
51
7
2
ตารางที่ 8.5 สรุปข้อมูลร้อยละของระยะเวลาการหางานทาของบัณฑิต
หลังสาเร็จ 1-2
3-6
7-9
ระยะเวลาการหางานทา
การศึกษา เดือน เดือน เดือน
ร้อยละ (ปี 62)
42.5
30
10
ร้อยละ (ปี 61)
48.6
21.6 18.9 10.8
ร้อยละ (ปี 60)
50.9
20.8 22.6
1.9
ร้อยละ (ปี 59)
37.7
44.3 13.1
1.6
ตารางที่ 8.6 สรุปข้อมูลร้อยละการทางานที่ตรงสาขาวิชาของบัณฑิต
การทางานตรงสาขา (ปีการศึกษา)
2562
2561
2560
2559
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รัฐวิสาหกิจ
0
3
0
1

10-12 มากกว่า เป็นงานเดิม
เดือน
1 ปี
ระหว่างเรียน
12.5
5
1.9
1.9
1.6
1.6

ร้อยละ
70.00
67.6
81.1
73.8

ตารางที่ 8.7 สรุปข้อมูลร้อยละของสาเหตุที่ยังไม่ได้งานทาของบัณฑิต
รอคาตอบ
ยังไม่
ต้องการ
สาเหตุทยี่ งั
หางานทา
จาก
ประสงค์
ประกอบ
ไม่ได้งานทา
ไม่ได้
หน่วยงาน
ทางาน
อาชีพอิสระ
ร้อยละ (ปี
31.4
34.3
10
18.6
62)
ร้อยละ (ปี
44.44
18.5
22.22
7.4
61)
ร้อยละ (ปี
37.2
14.00
20.9
18.6
60)
ร้อยละ (ปี
33.33
16.7
29.2
59)

ช่วงการผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร

อืน่ ๆ

-

5.7

-

7.4
9.3

12.5

8.3

ตารางที่ 8.8 สรุปข้อมูลร้อยละของคุณสมบัติที่องค์กรต้องการของบัณฑิต
คุณสมบัติ
ทีอ่ งค์กร
ต้องการ

ความรู้
วิชาชีพ

ร้อยละ
30.09
(ปี 62)
ร้อยละ
33.33
(ปี 61)
ร้อยละ
31.25
(ปี 60)

ทักษะ
ภาษาต่างป
คอมพิวเตอ
ระเทศ
ร์

ทักษะการ
วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา

ทักษะการ
เรียนรูส้ งิ่
ใหม่

ทักษะการ
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะหน้า

27.43

54.87

49.56

53.98

45.13

29.29

51.52

57.58

59.60

60.61

31.25

54.69

54.69

50

51.56

ทักษะ
การ
บริหาร

การมี
มนุษย
สัมพันธ์

28.3
76.99
2
39.3
67.68
9
32.8
68.75
1

บุคลิกภาพ

49.56
52.53
50.00

ตารางที่ 8.9 สรุปข้อมูลร้อยละความคิดเห็นของบัณฑิตที่ควรเพิ่มความรู้
ความเห็น
ของบัณฑิต
ทีค่ วรเพิม่
ความรู้

ร้อยละ
(ปี 62)
ร้อยละ
(ปี 61)
ร้อยละ
(ปี 60)

ด้าน
ด้าน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

ด้านบัญชี

การใช้
อินเทอร์เน็ต

การฝึก
ปฏิบตั งิ าน
จริง

ด้าน
เทคนิคการ
วิจยั

ด้านอืน่ ๆ

ภาษาจีน

ภาษาใน
อาเซียน

84

69

40

25

80

18

26

19

2

69

54

28

18

66

6

25

27

2

45

32

19

9

40

6

11

13

2
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ตารางที่ 8.10 สรุปข้อมูลข้อเสนอแนะของบัณฑิต
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
- ควรเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- เน้นภาษาอังกฤษในการทางาน
- เน้นการสอนแบบเจาะลึกมากกว่าการเรียนวิช า
พื้นฐาน
- เพิ ่ ม ทั ก ษะการปฏิ บ ั ต ิ ม ากกว่ า ทฤษฎี เ พื ่ อ การ
นาไปใช้ประโยชน์จริงในการทางาน
- ควรเน้นการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มทักษะ
การทางานร่วมกัน ความสามัคคีในการทางาน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- เพิ่มการดูงานนอกสถานที่
- ลดงานมอบหมายในแต่ละวิชาให้น้อยลง
- เน้ น การสอนในรายวิ ช าที ่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการทางาน
- เพิ่มรูปแบบการทางานเดี่ยวให้มากขึ้น

ตารางที่ 8.11 ประเภทและจานวนสิ่งพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเภทผลงานตีพมิ พ์
Proceedi
ng
Procee
วารสารระดับ
ระดับ
ปี (ปฏิทนิ )
ding
TCI
TCI
นานาชาติ/
นานาชาติ
ระดับชา
กลุม่ 2
กลุม่ 1
สิทธิบตั ร/
/
ติ
ตารา
อนุ
สิทธิบตั ร
2563
1(สิริภัทร์) 1(สิริภัทร์)
1(นงค์รัตน์)
1(ปิยาภรณ์)
1(ชมพูนุท)
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รวม

จานวน
ผลงาน
ตีพมิ พ์
ต่อ
บุคลากร

2
1
1
1

2
1
1
1

ตารางที่ 8.12 ประเภทและจานวนสิ่งพิมพ์งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทตี่ อ่ ยอดจากวิชาวิจัย

ธุรกิจ

ประเภทผลงานตีพมิ พ์

ปี (ปฏิทนิ )

2563
2562
2561
2560
2559

Proce
eding
ระดับ
Proceedin นานาช
g ระดับชาติ าติ/
อนุ
สิทธิบั
ตร
1(นงค์รัตน์)
1(สิริภัทร์)

TCI
กลุม่ 2

TCI
กลุม่ 1

1(นงค์รัตน์) 1(สิริภัทร์)
1(นงค์รัตน์) 1(สิรภิ ัทร์)
1(ฬุลิยา)
1(นงค์รัตน์)
1(นงค์รัตน์)

วารสารระดับ
นานาชาติ/
สิทธิบตั ร/
ตารา

รวม

จานวน
ผลงาน
ตีพมิ พ์
ต่อ
บุคลากร

2
3
2
1
1

1
1
1
1
1

ตารางที่ 8.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
ด้านการ
ด้าน
ด้าน
วิเคราะห์เชิง
ด้านทักษะ ด้านทักษะ ความสัมพันธ์
ปีการศึกษา คุณธรรม
ตัวเลขและ
ความรู้
ทางปัญญา
ระหว่าง
จริยธรรม
การใช้
บุคคล
เทคโนโลยี
2561
4.31
4.03
4.16
4.12
4.05
2560
4.08
3.96
3.81
4.08
3.95
2559
4.40
4.13
4.09
4.43
4.10
2558
4.28
4.18
4.04
4.24
4.15
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ภาพรวม
4.13
3.98
4.23
4.18

ตารางที่ 8.14 ร้อยละของความพึงพอใจในหลักสูตรของนักศึกษาและบัณฑิต
ไม่
พอใจ
ปาน
กลาง

พอใจมาก

พอใจ
ปาน
กลาง

คุณภาพของหลักสูตรที่ท่านศึกษา

45.71

51.43

2.86

0.00

0.00

การเรียน การสอน ในหลักสูตรที่ท่านศึกษา

37.14

57.14

5.71

0.00

0.00

กิจกรรมเสริมในรายวิชาของหลักสูตร

34.29

45.71

14.29

5.71

0.00

ความผูกพันที่มีต่อหลักสูตร การเรียนการ
สอน

51.43

34.29

14.29

0.00

0.00

รายการ
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พอใจ ไม่พอใจ
เล็กน้อย เล็กน้อย

บทที่ 4
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง
1. กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เฉพาะทางให้
นักศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที 4 ในการฝึกประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการออกแบบรายละเอียดให้เป็นแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดในรายวิชา มีการจัดลาดับความยากง่ายในการเรียนรู้
ของรายวิชาตามลาดับขั้น และการบูรณาการรายวิชาในชั้นปีที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ของหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูต รมีการพัฒนาสื่อเรียนออนไลน์ (PSU MOOC) ให้กับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียน
4. รายวิชาในหลักสูตรมุ่งเน้นรูปแบการเรียนการสอน แบบ Active Learning
5. มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมก าร
เรียนรู้
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตรงตามรายวิชาที่แต่
ละคนรับผิดชอบในการเรียนการสอน
7. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านการปลูกฝังการมีวินัย และการเตรียมความพร้อม
ด้านการเรียนและการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชายังไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดไว้
ของหลักสูตร ถึงแม้หลักสูตรจะได้มีการจัดทาแผนที่การกระจายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5 ด้านแล้วก็ตาม
2. การพัฒนาให้อาจารย์รับการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSUTPSF)
3. การพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและสะดวกต่อการใช้งาน ตั้งแต่นักศึกษาแรกเข้าจนถึงสาเร็จการศึกษา
4. อาจารย์ประจ าหลักสู ตรทั้ง 5 ท่าน ยังไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เป็นต้น
5. ควรพัฒนาการยกระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาตามภาระหน้าที่
6. ขาดระบบกากับติดตามข้อมูลจากบัณฑิตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของหลักสูตรตาม
เป้าหมายที่ชัดเจน
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้
เป็นแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระหว่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะสามารถ
บรรลุผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรได้
2. กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
4. การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. วางแผนระบบกากับติดตามข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงความสาเร็จของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ชัดเจนตามเป้าหมาย
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บทที่ 5
ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
(7)
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
-จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวน จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
หลักสูตร -ระดับปริญญาตรี
นอกที่ตั้ง -ระดับ ป.บัณฑิต
(6)
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวน จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
นักศึกษา -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
(6)
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวน จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
อาจารย์ ต่อ
จาแนก -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิ
ตาม
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตาแหน่ง -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิ
ทาง
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
วิชาการ -จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบั ติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิ
และ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
การศึกษา -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
(20)
ตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ
1
1

-

243
243

5
5

5
2
3

ลาดับ
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
-จานวนอาจารย์ ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า
-จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
-จ านวนอาจารย์ ป ระจ าต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ที ่ ม ี ว ุ ฒิ ป ริ ญ ญา
ตรี หรือเทียบเท่า
-จ านวนอาจารย์ ป ระจ าต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ที ่ ม ี ว ุ ฒิ ป ริ ญ ญา
โท หรือเทียบเท่า
-จ านวนอาจารย์ ป ระจ าต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ที ่ ม ี ว ุ ฒิ ป ริ ญ ญา
เอก หรือเทียบเท่า
คุณวุฒิ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ -ระดับปริญญาตรี
ประจา
-ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร -ระดับปริญญาโท
(12)
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
ผลงาน จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทาง
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
วิชาการ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของ
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
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อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
(20)

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิช าการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
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-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
การมีงาน จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ทาของ -จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
บัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
(11)
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
-จ านวนบั ณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจาอยู่แล้ว
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
-จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
-เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
-ผลการประเมิ น จากความพึ ง พอใจของนายจ้ า งที ่ ม ี ต ่ อ ผู ้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลงาน จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ การศึก ษาในระดั บ
ทาง
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
ของ
หนึ่ง
ผู้สาเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
การศึกษา ประชุมวิชาการระดับชาติ
ระดับ
-จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ปริญญา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
โท
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
(16)
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อระเบี ย บคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน)
ผลงาน จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ การศึก ษาในระดั บ
ทาง
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิชาการ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ของ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผู้สาเร็จ -จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
การศึกษา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ระดับ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
ปริญญา อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการว่าด้วย
เอก
หลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
(15)
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
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106
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นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า
(7)

จานวน
เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
-จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่
ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อระเบี ย บคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จ านวนบทความที ่ต ี พิม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดับ นานาชาติ ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการอุ ดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ การพิ จารณา
วารสารทางวิ ช าการว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
-จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
-ระดับอนุปริญญา
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญาโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญาเอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ

377.06
377.06

-

ลาดับ
ที่
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน

(24)

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที ่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ
-

5

5
-

-

-

5

ลาดับ
ที่
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

163
164
165
166

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจ ัย หรื อบทความวิ ชาการที ่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิช าการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิ ชาการรับ ใช้ส ัง คมที ่ไ ด้ รั บการประเมิ นผ่า นเกณฑ์ การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ

4

4
1

1

-

ลาดับ
ที่
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแต่ ไ ม่ ไ ด้ น ามาขอรั บ การประเมิ น
ตาแหน่งทางวิชาการ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวนงานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ม ี การเผยแพร่ ส ู ่ ส าธารณะในลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวนงานสร้า งสรรค์ ที ่ไ ด้ รับ การเผยแพร่ ในระดับ ความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ
-

-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
ที่
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชุดข้อมูล

ชือ่ ข้อมูลพืน้ ฐาน
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระดับหน่วยงาน
หลักสูตร
คณะ
-

-

