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ค าน า 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ CUPT QA ที่ยึดตาม
เกณฑ์ (Asian University Network Quality: AUN QA) และตามตัวบ่งชี้การก ากับมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายงานนี้ จัดท าเพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินภายในระดับหลักสูตร และเป็นกระบวนการที่ช่วยให้สาขาวิชาได้
ทบทวนการด าเนินการผลิตบัณฑิตที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการรายงานผลการปฏิบัติในปัจจุบันว่า
เป็นไปในทิศทางท่ีวางแผนไว้หรือไม่ ตลอดจนปัญหาและแนวทางพัฒนาต่อไป 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้ จะสะท้อนภาพการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา และจะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย โกรทินธาคม) 
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

(บริบทที่ส าคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อสรุปในแต่ละองค์ประกอบ) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคปกติ ก าหนดให้ผู้เรียนเรียน
รายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร ประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป (สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) วิชาด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยวิชา
แกน วิชาชีพเลือกในสาขา วิชาชีพเลือกนอกสาขาเศรษฐศาสตร์  ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ (เลือก) และสหกิจ
ศึกษา (เลือก)  ซึ่งเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2547 เป็นปีแรก โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ในปี 2549 ปี 2554 และปี 2559 ตามกรอบเวลาที่ก าหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ณ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ประจ ารวมลาศึกษาต่อ จ านวน 15 คน (รวมลาศึกษาต่อ 3 คน) มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษารวม 13 
รุ่น โดยรวมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 793 และมีนักศึกษารวมทุกชั้นปี 287 คน  

การประเมินผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ในปีการศึกษา 2562  
ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 11 เกณฑ์ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN QA 11 เกณฑ์ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของ AUN-QA 11 เกณฑ์ คะแนนระดับการประเมิน 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  4 
2. ข้อก าหนดหลักสูตร (Programme Specification)  3 
3. โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Programme Structure and Content)  4 
4. การจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  4 
5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  3 
6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  4 
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  3 
8. คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support )  4 
9. สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   (Facilities and Infrastructure)  

4 

10. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality Enhancement) 3 
11. ผลผลิต (Output) 3 

Overall 3.55 
  

จากข้อมูลผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรตามตารางข้างต้น หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีโดยมีจุดแข็งในเรื่อง ความชัดเจนของหลักสูตร ที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นรองรับศักยภาพที่หลากหลาย
ของผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาใช้พ้ืนที่ในชุมชนและ
สถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรียนการสอน และมีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และหลากหลายใน
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สาขาทางเศรษฐศาสตร์ จึงช่วยให้ผู้ เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมหลายด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรมีจุดแข็ง คือ ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและ
สอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษา มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล จึงออกแบบให้มีสัดส่วนการบังคับเท่าที่
จ าเป็น และเพ่ิมสัดส่วนการเลือกเรียนตามศักยภาพและความสนใจ รวมทั้งการจัดให้นักศึกษาสามารถเลือก
วิชาชีพเลือกนอกที่หลากหลายโดยจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ือเป็นแนวทางให้นักศึกษา และเลือกภายใต้ค าแนะน า
จากอาจารย์ของหลักสูตร 

หลักสูตรถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และเอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
เรียนรู้ ทักษะการจัดการ และการท างานเป็นทีม โดยจัดแผนการเรียนให้สามารถบูรณาการรายวิชาต่างๆ  
เอ้ือต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Leaning: PBL) ของนักศึกษา และ
การมีอาจารย์ในสาขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังมี
การจัดกระบวนการให้นักศึกษาได้ท าวิจัยโดยใช้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริง ทั้งในระดับจุลภาค  
และมหภาค ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  โดยน าผลงานวิจัยของ
นักศึกษาน าเสนอแลกเปลี่ยนกันในงาน “เศรษฐวิจัย” 

นอกจากนี้ มีการออกแบบหลักสูตรเพ่ือรองรับทางเลือกที่หลากหลายของนักศึกษาตามความ
สนใจ และโอกาสของนักศึกษา เช่น นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกที่เน้นสายงานด้านวิชาการ หรือ
เลือกกลุ่มวิชาที่เน้นวิชาชีพภาคปฏิบัติการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐบาล วิสาหกิจ หรือเอกชน นอกจากนี้
หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือก การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ ด้วยจุดแข็งดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รับการกระตุ้น
จูงใจฝึกฝนตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลการเรียนดีขึ้น ในขณะเดียวกันด้วยกระบวนการจัดหลักสูตร
ดังกล่าวนี้ ได้ช่วยให้นักศึกษาท่ีเรียนอ่อนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างน่าพอใจ 

ส าหรับจุดอ่อนของหลักสูตร คือ การเป็นหน่วยงานใหม่ และอยู่ในภูมิภาคท่ีมีปัญหาความไม่
สงบอยู่เสมอ ท าให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมักจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในส่วนกลาง และ
เลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอันดับรองลงมา ท าให้นักศึกษาที่รับ เข้ามามี
สัดส่วนนักศึกษาที่เรียนดีน้อยกว่าสถาบันในส่วนกลาง การขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนด้านการจัดการเรียน
การสอน ประกอบกับการพยายามจัดให้หลักสูตรเอ้ือต่อการพัฒนาตามความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
การเพ่ิมทางเลือกให้นักศึกษา และการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ยังต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วยความเข้าใจ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ท าให้การด าเนินการในปัจจุบันสามารถท าได้
ภายใต้ข้อจ ากัด   



บทที่ 1  
ส่วนน า 

 

1. ประวัติโดยย่อของคณะ ภาควิชา หลักสูตร 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหนึ่งในสาขาสังคมศาสตร์ที่มีความส าคัญ สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้หลายสาขา สามารถสร้างความก้าวหน้า
ในการด าเนินชีวิต การงาน และการมีบทบาทในการจัดการ การสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมในทุกภาคส่วน 
รวมถึงการด าเนินการในระดับนโยบายในระดับองค์กรและระดับสาธารณะ ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เพ่ือผลิตบัณฑิตภายใต้ภารกิจดังกล่าว รวมถึงการ
บริการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานแก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับถึงปัจจุบันมีการ
ปรับหลักสูตรไปแล้ว 3 ครั้ง 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ ได้มีการมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แก่ผู้ที่มีบทบาทใน
การคิดค้นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมในหลายสาขา เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยวิธีการทางสถิติ โดยน าปัจจัยทางสถาบัน อันได้แก่ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และประเพณีต่างๆ ใน
สังคมมาร่วมพิจารณาด้วย ท าให้ได้แนวคิดในการออกแบบกฎเกณฑ์สถาบัน จนเกิดวิชาใหม่ ๆ คือ 
เศรษฐศาสตร์สถาบัน และวิชาการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่คิดค้นเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์การตัดสินใจในระดับบุคคลและระดับองค์กรในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นที่มาขององค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีเกม และมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในเศรษฐศาสตร์หลายสาขาวิชา และพัฒนาการในอีก
ด้านหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ที่มูลนิธิโนเบลได้มอบรางวัลแก่นักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยา ซึ่งมีผลงานศึกษา
โดยบูรณาการองค์ความรู้ของสองศาสตร์เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดงานศึกษาใหม่ๆ ขยายเป็นวงกว้างจนเกิดเป็น
สาขาวิชาใหม่อีก 1 วิชาคือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม นอกจากนี้ศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ยังมีบทบาทส าคัญใน
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจระดับบุคคลและระดับเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาสังคม ดังนั้นในการวางแผนจัดหลักสูตรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้มีการผนวกวิชาที่มีเป็นองค์
ความรู้ใหม่ๆ และวิชาที่พัฒนาจากงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือให้หลั กสูตรมีความทันสมัย
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานะความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และครอบคลุมประเด็นปัญหา
ชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แต่ละคณะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อทั้งในด้านที่มีความ  
ขาดแคลน และด้านที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรใน
การจัดการเรียนการสอน ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนั้นคณะ
เศรษฐศาสตร์จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรไปในทิศทางดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สนองความต้องการก าลังคนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์ เครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม     
3) ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร การจัดการ และสามารถท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

4) ผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ  
และรับผิดชอบต่อสังคม 

 

จุดเน้น/จุดเด่น 
1) รายวิชาหลากหลาย 
2) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
3) มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ เช่น เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษา

ทะเลสาบสงขลา, เศรษฐศาสตร์อิสลาม 
4) มีสหกิจศึกษา 
5) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภาคใต ้
6) เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจที่ติดชายแดน และเป็นพ้ืนที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

(ทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกษตรกรรม) จึงเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นกรณีศึกษา (Area Based Learning) 

7) มีรายวิชาที่บูรณาการจากงานวิจัย เช่น เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เมือง และ 
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

3. โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารจัดการ 

 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา โดยมีนักวิชาการอุดมศึกษาท าหน้าที่ประสานงาน  โดยมีแผนผังการบริหารงาน
ของคณะฯ ดังแผนภาพที่ 1 
 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชาเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ตลอดจนการจัดกระบวนการให้มีการควบคุมมาตรฐานของเนื้อหาวิชา  
การปรับปรุงให้มีความทันสมัย ความเหมาะสมของข้อสอบ กระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล   
เพ่ือให้เกิดคุณภาพตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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แผนภาพที่ 1 แผนผังการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ (โครงสร้างองค์การ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณบดี 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ

เศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

งานบริหาร 

- งานบริการวิชาการ 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานบริการการศึกษา 
- งานวิจัย 
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานฝึกงาน 
- งานสหกิจศึกษา 
- งาน มคอ. 
- งานห้องอ่านหนังสือ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานพัสด ุ
- งานอาคารสถานที่ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานสารบรรณ 
- งานยานพาหนะ 
- งานแม่บ้าน/รปภ. 

- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา - คณะกรรมการภูมิทัศน์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการ 5ส. 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบคุลากร 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
- คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

งานหลักสูตร 

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
(ปรับหลักสูตรใหม่ เป็น 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ
เกษตรและการจัดการ เริ่ม
เปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 
2562) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิเกษตร 
(เริ่มเปิดหลักสูตรใน 
ปีการศึกษา 2560) 
· ภาคปกต ิ
· ภาคสมทบ 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

- หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
- คณะกรรมการ

องค์กรสัมพันธ์ 
- คณะกรรมการ

บริหารกองทุนวิจัย 
 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

งานวิชาการและ
องค์กรสัมพันธ์ 

- งานเลขานุการคณบดี 
- งานการเจ้าหน้าที่ 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

และการบริหารทรัพยากร 
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4. นโยบายการประกันคุณภาพของคณะ/สาขาวิชา 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการด าเนินการระบบประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ในระดับคณะ ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) และในระดับหลักสูตร ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT คือ ด าเนินการตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามเกณฑ์ 
AUN QA  

ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบ 
Desktop Assessment และในปีการศึกษา 2560 และ 2561 นี้ หลักสูตรได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินมา
เป็นแบบ Site Visit และส าหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรเข้ารับการประเมินตามรูปแบบ Desktop 
Assessment โดยคณะกรรมการคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

• โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการศึกษา 
แผนปกติ 
(หน่วยกิต) 

แผนสหกิจ
ศึกษา 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 32 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 14 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 12 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 92 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน 65 68 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 24 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
4.  หมวดวิชาฝึกงาน (ตามความสมัครใจ) 300 ชั่วโมง - 

• อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนด้วย) 
- อาจารย์ผู้สอน 15 คน (รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน) 
- เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

• บุคลากรสนับสนุน 
หลักสูตรฯ มีแนวทางการบริหารโดยใช้ทรัพยากรร่วมจากส่วนกลาง (pool resource) เพ่ือ

เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ความเป็นเอกภาพ และการประหยัดทรัพยากรในภาพรวมขององค์กร โดยมี
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของคณะฯ ช่วยประสานงานต่างๆ ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
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• นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักศึกษารวมทุกชั้นปี จ านวน 287 คน 

• ผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2547 เป็นปีแรก ณ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมี

จ านวนอาจารย์ประจ ารวมลาศึกษาต่อ จ านวน 15 คน (รวมลาศึกษาต่อ 3 คน) มีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษารวม 
13 รุ่น โดยรวมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 793 คน ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน โดย
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 84.75% (ไม่นับรวมนักศึกษาที่
ตกออก/ลาออก) 

• ศิษย์เก่า 
หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนมา 14 ปี บัณฑิตที่จบการศึกษาจึงเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่าง

การเริ่มต้นสร้างฐานะอาชีพทั้งหน้าที่การงานภาครัฐบาลและเอกชน อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จและได้งานท า มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายอาชีพตามศักยภาพของบัณฑิต เช่นการได้งานท า
ในสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งส านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ส านักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนในภาคเอกชนนั้น บัณฑิตได้งานท าทั้งในภาคการผลิต และภาคบริการที่
หลากหลาย รวมถึงการได้งานท าในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศสิงค์โปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพส่วนตัว  

• งบประมาณ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์กลาง (pool resource) โดยมี

การใช้และบริหารทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรการเงินและพัสดุครุภัณฑ์โดยส่วนกลาง
ของคณะฯ เพ่ือประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์กร 

• สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ และการด าเนินการเรียนการสอนต่างๆ 

ของหลักสูตร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยห้องบรรยาย และห้องย่อยส าหรับรองรับการท ากิจกรรมกลุ่ม PBL ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ ห้องชมรม ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องดนตรี ห้องละหมาด และลานท ากิจกรรม 
รวมถึงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ ระบบ WiFi เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดสรร
สถานที่ท ากิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจน
สถานที่และอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดี รวมถึงการจัดระบบขนส่งมวลชน
ภายในมหาวิทยาลัยไว้บริการโดยมีรถมินิบัสรับส่งภายในมหาวิทยาลัย และสวัสดิการในการรักษาพยาบาล 
และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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บทที่ 2  
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 2-1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

เกณฑ์ข้อที่ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

 

2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่ เป็นอาจารย์พิ เศษ (ถ้ามี )  
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 
ปี ทั้งนี้  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 
ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-6 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................ 
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ตารางท่ี 2-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1,2,3) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 

และเลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขาท่ี

เปิดสอน 
ผลงานทาง
วิชาการใน
รอบ 5 ปี ตรง สัมพันธ ์

1. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย* 
   3-9003-00354-72-6 

1. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย* 
   3-9003-00354-72-6 

- Ph.D. Economics University of Adelaide Australia, 2557 
- M.A. Economics (English Language program), ม.ธรรมศาสตร,์ 

2546 
- ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2542 

  ดูข้อมูลตาม 
ตารางที่ 3-7 

และ 
ตารางที่ 3-8  

2. ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์* 
   3-9098-00078-07-6 

2. ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์* 
   3-9098-00078-07-6 

- Ph.D. Economics University of Massachusets, U.S.A., 2557 
- วท.ม.เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 2544 
- วท.บ.เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 2541 

  ดูข้อมูลตาม 
ตารางที่ 3-7 

และ 
ตารางที่ 3-8  

3. ผศ.ดร.โสภิณ  จริะเกียรติกลุ 
   1-8399-00091-36-2 

5. ผศ.ดร.โสภิณ จริะเกยีรติกลุ 
   1-8399-00091-36-2 

- Docteur Economics, Universite Montpellier I, France, 2553 
- Master Economie-Gestion, Economics Montpellier I, France, 

2547 
- พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537 
- บัญชีบัณฑิต การเงิน ม.หอการค้าไทย, 2529 

  ดูข้อมูลตาม 
ตารางที่ 3-7 

และ 
ตารางที่ 3-8  

4. ดร.โชติมา พรสว่าง 
   3-9098-00855-18-8 

3. ดร.โชติมา พรสว่าง 
   3-9098-00855-18-8 

- Ph.D. Economics North Carolina State University, U.S.A., 2558 
- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2546 
- วท.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 2544 

  ดูข้อมูลตาม 
ตารางที่ 3-7 

และ 
ตารางที่ 3-8  

5. ผศ.ดร.สมัย  โกรทินธาคม 
   3-1014-00101-19-4 

4. ผศ.ดร.สมัย  โกรทินธาคม 
   3-1014-00101-19-4 

- ปร.ด.(สหวิทยาการ) สหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์, 2560 
- ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2543 
- ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, 2536 

  ดูข้อมูลตาม 
ตารางที่ 3-7 

และ 
ตารางที่ 3-8  

หมายเหตุ : กรุณาใส่เครื่องหมาย * หลังรายชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..................................................................... ................. 
 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 
ปี ย้อนหลัง* 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..................................................................... ................. 

เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ...................................................................................... 
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ตารางท่ี 2-3 อาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4,5) 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างานที่

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน** 
(ส าหรับอาจารย์พิเศษ) 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 
ในรายวิชานั้น** 

(ส าหรับอาจารย์พิเศษ) 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม ปร.ด.(สหวิทยาการ),  
วิทยาลัยสหวิทยาการ, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

2. ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล Docteur Economic, Universite 
Montpellier I, France, 2553 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

3. ดร.สินาด ตรีวรรณไชย Ph.D. Economic, University of Adelaide, 
Australia, 2557 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

4. อ.เฉลิม ใจตั้ง ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

5. ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ Ph.D. Economic,  UNIVERSITY OF 
HAWAI’I, USA, 2559 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

6. ดร.โชติมา พรสว่าง Ph.D. Economic, North Carolina State 
University, USA, 2558 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

7. ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ Ph.D. Economics, University of 
Massachusets, USA, 2557 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

8. ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม Ph.D. Economic, Michigan State 
University, USA, 2558 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

9. อ.จริยภัทร รัตโณภาส ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

10. อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ 
และรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน** 

(ส าหรับอาจารย์พิเศษ) 

จ านวนชั่วโมงที่สอน 
ในรายวิชานั้น** 

(ส าหรับอาจารย์พิเศษ) 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

11. ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน Ph.D. Economics, University of York, 
สหราชอาณาจักร, 2561 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

12. อ.วิทวัส เหมทานนท์ 
     (ลาศึกษาต่อ ป.เอก) 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

13. อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน 
     (ลาศึกษาต่อ ป.เอก) 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

14. อ.อีวา ไอยรากาญจนกุล 
     (ลาศึกษาต่อ ป.เอก) 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 

15. ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์ 
     (อาจารย์พิเศษ) 

Ph.D. Economic, University of Western 
Australia, Australia, 2535 

  ไม่ต้องระบุ ไม่ต้องระบุ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..................................................................... ................. 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น (**) 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..................................................................... ................. 

เกณฑ์ข้อ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.......2547.......... 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ....2559.... 
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
ผลการก ากับมาตรฐานเกณฑ์ข้อ 6 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ......................................................... ............................. 
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บทที่ 3 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 
 
(การเขียนผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้  อาจเขียนบรรยายตัวบ่งชี้โดยรวมให้ครอบคลุมประเด็นย่อย หรือ
เขียนบรรยายแยกแต่ละประเด็นการประเมินย่อย โดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารประกอบไปในเนื้อหาที่เขียน
บรรยาย และมีตารางข้อมูลประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้/ประเด็น หรือน าไปแยกไว้ในส่วนภาคผนวกก็ได้) 
 
ระดับการประเมิน 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ 
การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that it 
has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results 
and positive improvement trend. 
 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of World-
class practice in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 

 
 



 

19 
 

 

 

Criterion 1 : Expected Learning Outcomes 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects 
the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and 
known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each course 
and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 
which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate to 
the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes called 
transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written and 
oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, 
etc. 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 1  
Expected Learning Outcomes 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

- เนื่องด้วยสาขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 2564 จึงได้พิจารณา
ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) โดยได้รับฟังความเห็น
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับหลักสูตร ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, 
ผู้ใช้บัณฑิต, ผู้เชี่ยวชาญ, คณาจารย์ของสาขา และ งานก ากับหลักสูตร
ซึ่งเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อได้ประมวล
ความเห็นจากทุกฝ่ายแล้ว จึงได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร์ มี 7 ด้าน ดังนี้ 

PLO1  สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญได้ 
PLO2  สามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน เพื่อวิเคราะห์ 
           ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ  
           ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของภาคใต้ 
PLO3  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกใช้กระบวนการทาง 
           คณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแบบจ าลอง 
           ทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
PLO4  สามารถน าเสนอด้วยการเขียนการพูดอธิบาย และให้ความเห็นทางวิชาการ 
           ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
PLO5  สามารถจัดระบบและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
           ด้วยตนเองได้  
PLO6  มีทักษะความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและร่วมแก้ปัญหา 
           อย่างสร้างสรรค์ได้ 
PLO7  มีความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 
 

- คุณสมบัติของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ จะต้องเข้าใจและสามารถอธิบาย
แนวคิดส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการ
วิ เคราะห์ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจและสั งคม ทั้ งในบริบท
ระดับประเทศ ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะบริบทภาคใต้ สามารถใช้
กระบวนการทางคณิศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วม
วิเคราะห์ และสามารถน าเสนอข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์ได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ถูกต้องและตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถท างานเป็นทีม  

- รายงานการประชุมสัมมนา
สาขา 
- มคอ 2  หมวดที่ 3 
- แบบประเมินนักศึกษาโดย

สถานประกอบการที่นักศึกษา
ไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
- กระบวนการวัดผลในวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Co-curricular) 

- - แบบประเมินนักศึกษาวิชา  
-   PBL 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- รายวิชาต่างๆ ออกแบบให้คลอบคลุม ELO ของหลักสูตรทั้งในส่วนที่

เป็น subject specific และ generic 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบหลากหลาย เช่น flipped 

class room ร่วมกับการบรรยายในชั้นเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์
สาธารณะเบื้องต้น การใช้ Project Based Learning ในรายวิชาการ
วิเคราะห์โครงการ วิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และวิชาโครงงานวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ และการใช้ Problem Based Learning ในรายวิชา
สัมมนา และการประยุกต์ใช้ในบางรายวิชาในชั้นปีที่ 4 

- มีการจัดประสบการณ์โดยใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นห้องเรียน (Area Based 
Learning) เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน การ
แก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์ที่ เรียนมา เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ วิชาเศรษฐศาสตร์เมืองมีการจัดทัศนศึกษา
เรียนรู้จากชุมชน  

- นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันผ่านกระบวนการวิจัยจากโจทย์ที่เป็น
สถานการณ์จริงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถจัด
เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีได้ โดยมีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนี้จากนักศึกษา
รุ่นน้องเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

- เอกสารวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างรายวิชากับ ELO  
- รายงานใน มคอ 3, มคอ 5 
- โครงการเศรษฐวิจัย 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
- มีการปรับแผนการเรียนให้มีความชัดเจนของแผนปกติ และแผนการ

สหกิจศึกษา 
- มีการจัดวิชาชีพเลือกให้มีหลากหลายทั้งในส่วนวิชาชีพเลือกในคณะ 

และวิชาชีพเลือกนอกคณะ 
- มีการรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการ

ฝึกงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และในปี 2562 มี
นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาเป็นปีแรก จ านวน 3 คน 

- มคอ 2  หมวดที่ 3   
- ภาคผนวก จ  ข้อเสนอแนะ

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และการด า เนิ นการของ
หลักสูตร  

- แผนการเลือกเรียนวิชาชีพ
เลือกของหลักสูตร  
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Criterion 2: Programme Specification 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 2 
Programme Specification 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2  
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
• มีการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรคลอบคลุมมิติต่างๆ ไว้

อย่างครบถ้วน อาทิ  
- การส าเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต   
- บัณฑิตมีเอกลักษณ์ (มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม 
มานะอดทน ซื่อสัตย์สุจริต)   

- มีการคัดเลือกผู้ เรียนโดยค านึงถึงทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียน เศรษฐศาสตร์  และมีการรับ เข้ าจาก
หลากหลายช่องทาง รายละเอียดตามตารางที่ 3-1 โดยมี
การศึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าตาม
ช่องทางต่างๆ ทุกปี โดยก าหนดเป็นโจทย์หนึ่งในงานวิจัยของ
นักศึกษา รวมถึงการน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
สาขา ท าให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจทุกปี 

- มีโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ (ELO)     

- มีการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ ( ELO) ไว้
อย่างชัดเจน และมีการสื่อสารกับอาจารย์และฝ่ายสนับสนุน 
ผ่านที่ประชุมสาขา และการเผยแพร่หลักสูตร แผ่นพับ
แนะน าในรูปเอกสารและ web site 

• การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ 
(PBL) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพียง
แห่งเดียวในประเทศไทย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
ในปี 2549  ปี 2554  และปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับ
หลักสูตร 2559 เพ่ือใช้ส าหรับปี 2564 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

- มคอ 2   
- แผ่นพับ web site 
- รายงานการประชุมสาขา

เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาในช่องทางต่างๆ 

- ภาคผนวก ค. ใน มคอ 2  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) 

- ภาคผนวก ช. ใน มคอ 2  
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน 
Active Learning 

 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
• หลักสูตร แผนการเรียน และแผนการสอนในรายวิชา มีการ

ออกแบบให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  โดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงทุกภาคการศึกษา และผ่านการแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
สาขาวิชา   

• มีการจัดเตรียมการสอนตามกรอบที่หลักสูตรก าหนด รวมถึง
ล าดับก่อนหลัง และวิชาบังคับก่อนเรียน ตามแผนการเรียนแต่
ละชั้นปีอย่างเหมาะสม 

• มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐานทั่วไป วิชาแกน 

- มคอ 2  มคอ 3  มคอ 5 
 

- รายงานการประชุมสัมมนาสาขา 
2561 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรี ในสัดส่วนที่สร้างเสริมบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ที่ พึ งประสงค์  และสอดคล้องกับ ELO ของ
หลักสูตร 

• ผู้สอนมีการจัดท าแผนการสอน (Course outline) ที่พิจารณา
ถึงองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ รวมถึงการประเมินผลทั้งในส่วน
ของผู้สอนเอง และการประเมินผลการสอนโดยฝ่ายบริการ
การศึกษา ที่สามารถเป็นข้อมูลสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตาม ELO 

• ผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนทุกภาค
การศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ   

• มีการจัดกลุ่มอาจารย์ในสาขา เช่น กลุ่ม Macroeconomics   
กลุ่ม Microeconomics และกลุ่มเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตรในภาพรวมของวิชา
แกน รวมถึงการพิจารณาทบทวน และการให้ความเห็นในกรณี
ต่างอยู่เสมอ 

• มีการควบคุมมาตรฐานเนื้อหาของวิชาและข้อสอบในรายวิชาที่
เปิดสอนมากกว่า 1 section 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders 

• สื่อสารระหว่างกัน (อาจารย์ นักศึกษา ฝ่ายสนับสนุน) ผ่านที่
ประชุมสาขา และการเผยแพร่หลักสูตร แผ่นพับแนะน า ในรูป
เอกสารและ web site 

• มีการเชื่อมโยงการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
และ 4 กับองค์กร/สถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ
เอกชนต่างๆ ผ่านการประเมินผลการฝึกงาน เพ่ือศึกษาติดตาม
ผลการปฏิบัติของนักศึกษา และน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงให้บัณฑิตจบไปมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ 

• มีการจัดช่องทางการสื่อสารระหว่างสาขาวิชากับนักศึกษา และ
ชุมชนผ่าน Facebook ของสาขาวิชา รวมถึง Facebook กลุ่ม
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ เพ่ือเป็นทั้งเครือข่ายบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และการช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างๆ 

- ตัวอย่าง รายงานการประเมินผล
การฝึกงานจากหน่วยงานต่างๆ  

- Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 
econpsu 

- Facebook เพ่ิมทักษะการสอน
เศรษฐศาสตร์-ม.อ. 
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ตารางท่ี 3-1 สถิติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วิธีการรับ 
ชุดวิชาที่สอบ/ 
เกณฑ์การรับ 

จ านวนรับ  คงเหลือ 

 TCAS รอบท่ี 1       
โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์   GPAX 5 ภาค = 3.00 12 1 
- สัมภาษณ์ 17 ม.ค.62 (หาดใหญ่) Math = 3.00, Eng = 3.00     

 TCAS รอบท่ี 1       
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เน้นวิทยาศาสตร์     

- สัมภาษณ์ 17 ม.ค.62 (หาดใหญ่) GPAX 4 ภาค = 3.00 

65 

25 

- สัมภาษณ์  19 ม.ค.62 (กทม) Math = 2.75, Eng = 2.75 0 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เน้นศิลป์ค านวณ   

- สัมภาษณ์ 17 ม.ค.62 (หาดใหญ่) GPAX 4 ภาค = 3.00 10 

  Math = 2.75, Eng = 2.75   

  รวม 65 35 

 TCAS รอบท่ี 1       

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม ไม่รับนศ.โครงการนี ้ 0 0 
        

TCAS รอบที่ 2       

โครงการนักกีฬา GPAX 4 ภาค = 2.50 1 1 
  Math = 2.75, Eng = 2.75     

TCAS รอบที่ 2       

โครงการ สอวน GPAX 4 ภาค = 3.00 4 0 
ไม่มีผู้สมัคร Math = 3.00, Eng = 3.00     

TCAS รอบที่ 2       

โครงการ วมว.  GPAX 4 ภาค = 3.00 1 0 

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) Math = 3.00, Eng = 3.00     
ไม่มีผู้สมัคร       

TCAS รอบที่ 2 ชุดวิชาสายวิทยาศาสตร์     

โครงการโควต้าภูมิภาค  (09) ไทย, (19) สังคม,  35 4 
รับตรง 14 จว.ภาคใต้ (29) Eng = 25, (39) Math(วิทย์) = 20,      
- สัมภาษณ์   18 เม.ย.62 (49) ฟิสิกส์, (59) เคมี, (69) ชีววิทยา     



 

26 
 

วิธีการรับ 
ชุดวิชาที่สอบ/ 
เกณฑ์การรับ 

จ านวนรับ  คงเหลือ 

  ชุดวิชาสายศิลปศาสตร์     
   (09) ไทย, (19) สังคม, (99) วิทย์(ศิลป์) 45 18 
  (29) Eng = 25, (39) Math(วิทย์) = 20,      
  รวม 80 22 

TCAS รอบที่ 2       

มูลนิธิชัยพัฒนา   1 0 
ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ       

TCAS รอบที่ 3       

คะแนนสอบ GAT/PAT   GAT = 30 5 3 

กลุ่มวิชาสามัญ 9 วิชาสามัญ   PAT1-คณิต = 20     
- สัมภาษณ์  14  พ.ค.62 การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา สทศ       

  อังกฤษ = 25, คณิตศาสตร์ (วิทย์) = 20     

TCAS รอบที่ 4       

ระบบรับรวม (Admission)   GPAX 6 ภาค = 20 30 27 
- สัมภาษณ์  31  พ.ค.62 O-NET 01-08 = 30     

  Math =20, Eng = 20     

  PAT1-คณิต (สอบ ก.พ.61) = 20     

รวม 199 89 
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Criterion 3: Programme Structure and Content 

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

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

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

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

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

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

 
 ผลการประเมินตนเอง  

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

 

AUN 3 
Programme Structure and Content 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

• การออกแบบโครงสร้างรายวิชา การเลือกรายวิชาต่างๆ  และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้ก าหนดจากการ
ระดมความคิดของคณาจารย์ในสาขา โดยเริ่มต้นจากปรัชญาและ
วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ งห ลั ก สู ต ร  (ELO) ก ารท บ ท วน ห ลั กสู ต ร
เศรษฐศาสตร์ในสถาบันชั้นน าของประเทศ และการรวบรวมข้อด้อย
และปัญหาต่างๆ ที่พบจากหลักสูตรเก่า เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร  

• การสอบทานโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ ELO 

- มคอ 2  
- เอกสารวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชากับ ELO 

- รายงานการประชุมสาขา
เศรษฐศาสตร์ 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear 
• รายวิชาต่างๆ คลอบคลุม ELO ดังนี้ 
- วิชาทางทฤษฎี ทาง เศรษฐศาสตร์  และวิชาชีพ เลื อกทาง

เศรษฐศาสตร์ จะครอบคลุม ELO ด้าน subject specific โดยจัด
ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางทฤษฎีเพียงพอ มีความกระชับเหมาะสม
ส าหรับระดับปริญญาตรี และจัดวิชาชีพเลือกที่หลากหลายให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้
ตามประเด็นความสนใจ  
- แกนทางเศรษฐศาสตร์นอกจากจะประกอบด้วยสาระเชิงทฤษฎี

แล้ว ยังประกอบด้วยแกนเชิงทักษะ เช่น การวิเคราะห์โครงการ 
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และวิชาสัมมนา จะครอบคลุม ELO 
ทั้งด้าน subject specific และ generic โดยการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ 
และการท างานเป็นทีม จึงจัดการเรียนโดยใช้ Project Based 
Learning และ Problem Based Learning และใช้ป ระเด็ น
ปัญหาในการศึกษาจากสถานการณ์จริงในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จะครอบคลุม ELO ทั้งด้าน  generic 

เป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในระดับพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับชีวิตการเรียนทางเศรษฐศาสตร์และชีวิตการท างานใน
อนาคตอย่างมีความสุข เช่น วิชาศาสตร์พระราชาและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน วิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นต้น 

• ในหลักสูตรปี 2559 เพ่ือให้การฝึกงานเป็นระบบและสามารถคุม
คุณภาพได้ดีขึ้น  จึงได้แบ่งแผนการศึกษาเป็น 2 แผนอย่างชัดเจน  

- มคอ 2  
- เอกสารวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชากับ ELO 

- ภาคผนวก ค. ใน มคอ 2  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คือ 1) แผนการศึกษาปกติ  ซึ่งจัดให้ผู้เรียนสามารถเลือกฝึกงานอย่าง
น้อย 300 ชั่วโมง ตามความสนใจ  และ 2) แผนสหกิจศึกษา เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ เข้าฝึกงานในฐานะสมาชิกในองค์กรตาม
ข้อก าหนดของสหกิจศึกษา  โดยสาขาวิชาได้ท าโครงการน าร่องมา
ก่อน 2 รุ่น และน าปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงในหลักสูตรใหม่นี้  
นอกจากนี้เพื่อความเหมาะสม ได้มีการจัดสัดส่วนวิชาชีพเลือกในคณะ 
และวิชาชีพเลือกนอกคณะที่แตกต่างกันในระหว่างสองแผนนี้   

   3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
• โครงสร้างหลักสู ตรมีการออกแบบให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม

ความสามารถของผู้เรียนที่มีศักยภาพหลากหลาย ดังนี้ 
- สัดส่วนวิชาเฉพาะและศึกษาทั่วไปมีสัดส่วนตามที่ สกอ. ก าหนด  

โดยมีส่วนบังคับเท่าที่จ าเป็นครอบคลุมเนื้อหาความรู้ภาคทฤษฎีใน
ระดับที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ และจัดให้มีวิชาชีพเลือกทาง
เศรษฐศาสตร์ และวิชาชีพเลือกนอกคณะ (ดังกล่าวข้างต้น) เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจส่วน
บุคคล 

- รายวิชาบังคับก่อนเรียน (pre-requisite) ก าหนดโดยพิจารณาจาก
ความเชื่อมโยงของรายวิชาตั้งแต่ความรู้พ้ืนฐานจนถึงการประยุกต์ 
เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เป็นวิชาบังคับก่อนเรียนในวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 และสองวิชานี้จะเป็นวิชาบังคับก่อนการ
เรียนวิชาชีพเลือกทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ในส่วนของล าดับการ
บังคับก่อนเรียนของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคก็เช่นเดียวกัน  

- หลักสูตรมีแผนการเรียนเป็นล าดับ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนส่วนที่
เป็นพ้ืนฐานภาคทฤษฎีก่อน และต่อเนื่องด้วยการเรียนในภาคการ
ประยุกต์ในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงาน 
สหกิจศึกษา การสัมมนา และการท าวิจัยในชั้นปีที่ 4 

- มีการจัดวิชาชีพเลือกให้มีความชัดเจน ในการเลือกเรียนของ
นักศึกษา โดยแบ่งวิชาชีพเลือกในคณะ ออกเป็น 10 หมวดวิชา 
ส่วนวิชาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
วิชา (1. บริหารธุรกิจ  2. การเมืองการปกครอง และกฎหมาย   
3.สังคมศาสตร์และภาษา  4. วิทยาศาสตร์) เพ่ือให้นักศึกษาได้
เลือกเรียนตามความถนัด สามารถเป็นข้อมูลเชื่อมโยงเรื่องที่ผู้เรียน
สนใจกับองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ได้ (ตาม PLO2)  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย 
และความสนใจส่วนบุคคลของผู้เรียน 

- นอกจากนี้ กลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาทั้ง 10 กลุ่มนั้น ได้จัดให้มี

- มคอ 2  มคอ 3 มคอ 4 
และ course outline ใน
รายวิชาต่างๆ 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินข้อสอบ 

- แบบประเมินข้อสอบ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ (Special Topics) ในทุกกลุ่มวิชา 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอ 

• มีการฝึกอบรมแทรกอยู่ในบางรายวิชา เพ่ือการฝึกปฏิบัติและเสริม
ทักษะที่จ าเป็นให้ผู้เรียน เช่น 
- การใช้โปรแกรมทางสถิติเพ่ืองานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
- การจัดเอกสารวิชาการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
- การฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ข้อสอบและการประเมินผล ในรายวิชาที่ เปิ ด ในหลักสู ตร มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลโดยอาจารย์ในสาขาที่มีความ
ถนัดในรายวิชานั้นๆ ทั้งในรูปแบบจับคู่ตามความเชี่ยวชาญ และ
รูปแบบกลุ่มวิชา (Micro, Macro, และเชิงปริมาณ) และบางรายวิชามี
ประชุมหารือและตัดเกรดร่วมกัน 
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Criterion 4: Teaching and Learning Approach 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUN 4  
Teaching and Learning Approach 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาคได้อย่าง
เหมาะสม  เป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน  
สามารถเเก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ศักยภาพการเป็นผู้น าในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

เล่มหลักสูตร หมวดที่ 2 หน้า 10 

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

• รายวิชาต่างๆ ก าหนดขึ้นตามกรอบของหลักสูตรที่ออกแบบ
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร( ELO) 

• สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือบรรลุ ELO 
ทั้งในด้าน subject specific และ generic โดยให้ความส าคัญ
กับการใช้  Active learning มาเป็นเครื่องมือ เช่น flipped 
class room,  Project Based Learning, การใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารต่างๆ และการทัศนะศึกษาเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเป็น
เครื่องมือในระดับบุคคลตามทักษะและความสนใจของผู้สอน  
รายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  วิชา
คณิตเศรษฐศาสตร์  วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  วิชาหลักการ
วิเคราะห์โครงการ  และวิชาชีพเลือกต่างๆ เป็นต้น     

- มคอ 2  มคอ 3  มคอ 4  
- course outline ในรายวิชา

ต่างๆ 
- โครงการเศรษฐวิจัยปี 2562 

มีข้อจ ากัดเรื่องสถานการณ์ 
Covid จึงจัดให้มีการบรรยาย
โดยวิทยากรผ่านทาง Online  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มีการใช้   Problem Based Learning (PBL) และ Problem 
Solving Learning (PSL) ในรายวิชาสัมมนา เพ่ือฝึกทักษะการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นและการใช้ข้อมูล  
รวมถึงการท างานเป็นทีม และจริยธรรมทางวิชาการ  

• นักศึกษามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ เช่น นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
โครงการทั้งส่วนของเอกชน และสาธารณะได้โดยใช้สถานการณ์
จริง นักศึกษาประสบความส าเร็จในการสร้างผลงานวิจัย และ 
สามารถน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  
(เศรษฐวิจัย) ได้อย่างน่าพอใจ ท าให้ นักศึกษามีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

• หลักสูตรจัดให้มีรางวัล “เศรษฐวิจัย” มอบให้ผลงานวิจัยของ 
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในปี 2561 รวม 5 รางวัล 

• นักศึกษาประสบความส าเร็จในการสอบแข่งขันเข้าท างานทั้ง
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น กระทรวงการคลัง  
ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง และสาขาภาคใต้  
บริษัทปูนซิเมนไทย ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ รวมถึงการ
ท างานด้านวิชาการในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท างานใน
ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ การสร้างกิจการด้วยตนเอง และการ
ท างานในภูมิภาคอาเซี ยน เช่น  มาเล เซีย  สิ งคโปร์  และ 
อินโดนิเซีย เป็นต้น 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 
• นักศึกษาได้รับการฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหา และการท างาน

ร่วมกัน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน (PBL และ PSL) 
และการฝึกฝนการแก้ปัญหาโดยใช้สถานการณ์ จริง และ
สภาพแวดล้อมในชุมชนภาคใต้เป็นห้องเรียน ท าให้นักศึกษามี
ทักษะเชิงกระบวนการ การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง การคิด
วิเคราะห์ และการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถปรับ
ใช้ ได้ตลอดชีวิต  ทั้ งครอบครัวและการท างาน  (life-long 
learning skill) 

• มีการฝึกอบรมทักษะเฉพาะเรื่องแทรกอยู่ในบางรายวิชาต่างๆ  
เพ่ือการฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะที่จ าเป็นให้ผู้เรียน (ดังกล่าว
แล้วใน ข้อ 3.3) 

• การสนับสนุนโดยเปิดพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่มีการจัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมวิชาการ

- มคอ 2  มคอ 3  มคอ 4  
และ course outline ใน
รายวิชาต่างๆ 

- โครงการเศรษฐวิจัย 
- เอกสารการแบ่งความ

รับผิดชอบในรูปคณะท างาน
ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับปริญญาตรี (เศรษฐวิจัย) ที่จัดโดยนักศึกษาปี 4 และ
กิ จ ก รรม วิ ช าก ารที่ จั ด โด ย เค รื อ ข่ าย เศ รษ ฐศ าส ตร์ ใน
ระดับประเทศ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาและบทความวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ตลอดจน เข้าร่วม
การส่งบทความประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ที่จัดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

• การจัดให้มีคณะท างานประกอบด้วยทีมอาจารย์  พัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
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Criterion 5: Student Assessment 

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

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

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

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

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 
 
 
 
 

AUN 5 
Student Assessment 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

• มีการวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างกระบวนการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ โดยใช้ข้อสอบกรณีวัดความรู้ ส่วนการจัดการเรียน
แบบ PBL และ PSL จะใช้แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
กระบวนการเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื่องจากเป็น
การวัดทักษะการท างานร่วมกัน การสืบค้นข้อมูล ความรับผิดชอบ 
และอ่ืนๆ และวิธีการต่างๆ เช่นการสังเกต การสอบย่อย และอ่ืนๆ ใน
ชั้นเรียนตามความเหมาะสมภายใต้การพิจารณาของผู้สอน 

• มีการประเมินผลโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาภายหลังการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ ตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และการประเมิน
ทักษะต่างๆ จากกระบวนการกลุ่มที่ด าเนินการโดยสาขาวิชา 

• มีการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ELO) โดย
คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในที่ประชุมสาขาระหว่างภาคการศึกษา และการสรุปในแต่ละ
ภาคการศึกษาในการสัมมนาประจ าปีของสาขาวิชา  

- มคอ 3  มคอ 4  
- รายงานการสัมมนา

ประจ าปีของสาขาวิชา 
- แบบประเมิน

กระบวนการกลุ่ม PBL 
 

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

• รายละเอียดการประเมินผลทุกรายวิชามีการระบุไว้ใน Course 
outline เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้เรียนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา โดยให้
น้ าหนักในการประเมินระหว่างภาคเรียน และปลายภาค รวมถึงการ
ให้น้ าหนักในเนื้อหาต่างๆ อย่างชัดเจน   

• การประเมินผลการเรียนโดยเฉพาะวิชาแกนจะมีสัดส่วนน้ าหนัก
ระหว่างกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ในสัดส่วนที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีวิธีการประเมินโดยแบบอิงเกณฑ์ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการสนับสนุนให้
นักศึกษาแข่งกับตนเอง และช่วยเหลือกันและกันในการเรียน ส่วน
การประเมินผลในวิชาชีพเลือกจะมีความยืดหยุ่น โดยประเมินแบบอิง
เกณฑ ์หรืออิงกลุ่มก็ได้ ตามแต่ผู้สอนพิจารณาความเหมาะสม  

- มคอ 3  มคอ 4  
 

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

• มีการควบคุมเนื้อหาการสอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดกลุ่มอาจารย์
โ ด ย แ บ่ ง เป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า  Microeconomics แ ล ะ  ก ลุ่ ม วิ ช า 
Macroeconomics ช่ วยกันตรวจสอบ  ปรึกษาหารือ เกี่ ยวกับ
เนื้อหาวิชาเรียน และการปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารอ่านประกอบให้

- มคอ 3  มคอ 4  
- แบบประเมิน

กระบวนการกลุ่ม PBL 
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มีความทันสมัยในแต่ละภาคเรียน 

• มีการตรวจทานข้อสอบทั้งกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดย
กรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาก่อนน าไปใช้ใน
การสอบ 

• กรณีการสอนที่มีมากกว่า หนึ่ง Section ผู้สอนในแต่ละ section จะ
มีการหารือกันเพ่ือจัดการเนื้อหาวิชา  การประเมินผลให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน 

• ในรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติ เช่น วิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ วิชา
โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ จะจัดให้มีการประเมินจะประเมิน
จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา โดยให้สัดส่วนอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นหลัก  ภายใต้ความเห็นตามข้อตกลงของที่ประชุม
สาขาวิชา    

• การฝึกงานและสหกิจศึกษาประเมินผลจากข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

- รายงานผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในวิชาการ
วิเคราะห์โครงการ และ
วิชาโครงงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์  

- การรายงานผลการ
ฝึกงานของนักศึกษา  

- ข้อมูลการประเมินผลการ
ฝึกงานหน่วยงานต่างๆ 

 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
• มีการติดตามและแจ้งผลการเรียนเป็นระยะผ่านการสอบย่อย สอบ

กลางภาค และการพูดคุยให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบผล
การเรียน และสามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ทันก่อนการสอบ
ปลายภาค    

• มีการจัดระบบสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศทั้งการสื่อสารสาธารณะ 
และระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย และ Facebook เพ่ือการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาได้อย่างเป็นปัจจุบันและ
สามารถสื่อสารทั้งระบบกลุ่มและรายบุคคล  

• ในรายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และวิชาโครงงานวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ จะจัดให้นักศึกษาท าผลงานเรื่องละ 2 คน โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ติดตามให้ความเห็นอย่างใกล้ชิด และจัด
ให้มีการน าเสนอหัวข้อศึกษาในระยะเริ่มต้น และน าเสนอผลงานวิจัย
ภายหลังการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในสาขาและ
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟัง เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลงานให้มีมาตรฐาน และการเรียนรู้
ระหว่างกัน (มีอาจารย์เข้าฟังอย่างน้อย 3 ท่านรวมอาจารย์ที่ปรึกษา  
และนักศึกษาเข้าร่วมให้ความเห็น 1 กลุ่ม และผู้สนใจทั่วไป) 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้ LMS 
(90%) 

- จ านวนรายวิชาที่ใช้
สื่อสารสารสนเทศ
สาธารณะ (95%) 

- คะแนนผลการสอบต่างๆ 
- ตารางการน าเสนอหัวข้อ

วิจัยในเทอม 1 ส่วนการ
น าเสนอผลงานวิจัยได้งด
ในปี 2562 เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid  

    โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
    เป็นผู้ประเมินผลงาน  
    นักศึกษา 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
• จัดระบบให้นักศึกษาสามารถสื่อสารถึงรายวิชาต่างๆ ผ่านคณาจารย์  

ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา โดยใช้ email ส่วนบุคคลที่ปรากฏใน web 
site คณะเศรษฐศาสตร์  

- ข้อมูลบุคลากรใน web 
site คณะเศรษฐศาสตร์ 

- Facebook สาขาวิชา
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• สื่อสารผ่าน Facebook ของสาขาวิชาในการแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบ

ข่าวสารต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ เป็นต้น  
• แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิ์ในการขอดูคะแนนสอบ หรือทบทวน

เกรดในแต่ละรายวิชา หลังการประกาศคะแนนสอบกลางภาคหรือ
ระดับคะแนน (เกรด) ปลายภาค 

• การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางตรงจากการจัดน าเสนอผล
การศึกษาทั้งในห้องเรียน และการจัดประชุมอย่างเป็นทางการใน
รูปการบรรยายพิเศษของรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการวิเคราะห์
โครงการ  

เศรษฐศาสตร์ 
- แบบการขอทบทวนเกรด 
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Criterion 6 : Academic Staff Quality 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 
needs for education, research and service. 

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

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
• apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
• develop and use a variety of instructional media; 
• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 

they deliver; 
• reflect upon their own teaching practices; and 
• conduct research and provide services to benefit stakeholders 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

taking into account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

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

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

 

AUN 6  
Academic Staff Quality 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

 ผู้บริหารและฝ่ายนโยบายและแผน โดยการหารือร่วมกับ
สาขาวิชา/หลักสูตร ได้จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการเพ่ือให้
เหมาะสมกับภาระงาน โดยมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราก าลัง เช่น การเกษียณ และลาออก โดยมีการ
ก าหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้สมัครที่จะมาเป็นอาจารย์ตามกรอบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย มีการน าข้อมูลรายวิชาที่ เปิดสอนของ
สาขาวิชามาวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ที่
เป็นตามเกณฑ์หลักของกองแผนงาน ม.อ.) เพ่ือค านวณหาจ านวน
อัตราก าลังอาจารย์ที่เหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆ 
 ทั้งนี้หลักสูตรมีการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาหลักสูตร รวมทั้งรองรับการ
วิจัยและการบริการวิชาการ และมีการวางแผนอัตราก าลังให้ความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชามีสัดส่วนที่สมดุลกับกลุ่ม
วิชาของโครงสร้างหลักสูตร และมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น ด้วย
การท าผลงานทางวิชาการ เช่น วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่บทความวิจัย 
การเขียนต าราและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 หลักสูตรมีการพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ในหลักสูตร 
โดยมีการก าหนดแผนการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ของคณาจารย์ ซึ่ง
คณะฯ มีการก าหนดแผนงบประมาณประจ าปีส าหรับสนับสนุนให้
คณาจารย์ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจ โดยมีวงเงินจาก
เงินรายได้และเงินงบประมาณรวม 25,000 บาท/คน/ปี นอกจากนี้
กองทุนวิจัยคณะฯ ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านวิ จัยอีก 
15,000 บาท/คน/ปี เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คณาจารย์เข้าร่วม
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น การจัดหา และการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของอาจารย์ได้ด าเนินการโดยผ่านการหารือในที่ประชุม
สาขาฯ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรและคณะฯ 
(สอน วิจัย และบริการวิชาการ) อีกทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์เลือกที่จะ
สอนน้อยลงได้เพ่ือมีเวลาในการท างานวิจัยมากขึ้น 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเองโดย

- รายงานการประชุมสาขาฯ 
- แผนยุทธศาสตร์คณะ

เศรษฐศาสตร์ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2563 ครั้งท่ี 1) 

- แผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการ 
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กองทุนวิจัยฯ ให้การสนับสนุนทุนวิจัย รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และการไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และในส่วนของมหาวิทยาลัยยังมีทุนสนับสนุนการเขียนต ารา
และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการยกย่อง
ชมเชยอาจารย์ที่มีผลงานเด่นในมิติต่างๆ โดยมีการมอบเกียรติบัตรและ
โล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
และมีผลงานเด่นหลายด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย เป็นต้น 
 คณะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา โดยการ
จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย มีการจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศมาเป็นอาจารย์ประจ า เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ 

 การด าเนินการต่างๆ ข้างต้นเพ่ือให้อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางและ
เพียงพอต่อหลักสูตร และน าพาให้ส่งเสริมการด าเนินการที่บรรลุตาม 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ มีการรับสมัคร คัดเลือกและกระบวนการพิจารณา
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์
ของบุคลากรอย่างชัดเจน การจัดสรรงานมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ 
ประสบการณ์และทักษะ ภาระงานและแรงจูงใจสนับสนุนคุณภาพการ
เรียนการสอน 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service 
  หลักสูตร/สาขาวิชา มีการวางแผนและพิจารณาเกณฑ์อัตราส่วน
อาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด และมีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์เพ่ือให้
ครอบคลุมภาระงานการสอน การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการ
สอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาด้วย  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร ผู้บริหาร และฝ่ายงานนโยบายและแผนได้
หารือร่วมกัน โดยค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงาน
สอน และจัดท าแผนทบทวนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2563 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  

- รายงานการวิเคราะห์ภาระ
งาน  

- ค่า Full-Time Equivalent 
และอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา 

- ระบบ TOR Online 
https://tor.psu.ac.th/ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
มาตราฐานภาระงานอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

- แผ น ท บ ท วน อั ต ร าก าลั ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

https://tor.psu.ac.th/
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  นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังตามมาตรฐานที่ก าหนด 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบความเหมาะสมของสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ และมีการกระจายภาระงานพ้ืนฐานของหลักสูตรให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสได้สร้างสรรค์งานในส่วนที่
เป็นศักยภาพ และความสนใจส่วนบุคคล 
  มีการพิจารณาทบทวนสม่ าเสมอผ่านการพูดคุยในการประชุม
สาขา การจัดสัมมนาประจ าปีของสาขาวิชา และการประเมินผ่านระบบ 
TOR online ซึ่ งเป็นระบบการประเมินภาระงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านการประเมิน
ความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา โดยปี
การศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการสอนใน
รายวิชา (จ านวน 77 รายวิชา) เท่ากับ 4.49 คะแนน (คะแนนเต็ม 
5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด   
  ทั้งนี้สาขา/หลักสูตรได้น าผลการสะท้อนความคิดเห็นและความ
พึงพอใจต่างๆ มาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน และภาระงานด้านอื่นๆ ต่อไป โดยมีแนวโน้ม
ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
 โดยมีค่า Full-Time Equivalent และอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเตม็เวลาแสดงดังตารางที่ 3-4 และตารางท่ี 3-5 

งบประมาณแผ่นดิน ตามแผน
อั ต ร า ก า ลั ง ร ะ ย ะ  4  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2563 

- ระบบ HR-MIS  
https://hrmis.psu.ac.th/ 

- คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
คุณภาพการสอนรายวิชา
ต่างๆ ในระบบฐานข้อมูล 
Online คณะฯ 

 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการตรวจสุขภาพกายและ
จติส าหรับบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน 
 ส าหรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่ง คณะฯ ยึดหลักคุณธรรม 
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาที่มาจากผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์จาก
สาขาวิชา และงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ นอกจากนี้ได้มีการ
ก าหนดระยะเวลาเปิดรับสมัคร รวมทั้งกระบวนการสอบสัมภาษณ์ สาธิต
การสอน และน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีชัดเจน โดยผู้ผ่านการคัดเลือก
ต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิต และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ก าหนดเพ่ือ

- http://www.personnel.psu
.ac.th/com/com_70.pdf 
- http://www.personnel.psu

.ac.th/com/com_142.pdf 
- http://www.personnel.psu

.ac.th/com/com_71.pdf 
- http://www.personnel.psu

.ac.th/com/com_209.pdf 
- http://www.personnel.psu

.ac.th/com/com_306.pdf 
- http://www.economics.ps

u.ac.th/econapp/backoffic
e/NewsFiles/img-

https://hrmis.psu.ac.th/
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_70.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_70.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_71.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_71.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_209.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_209.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_306.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_306.pdf
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ความสามารถในการสอน วิจัย และศึกษาต่อ มีการชี้แจงกฎระเบียบและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ทราบ และสาขาวิชามี
การชี้แจงและจัดสรรภาระงานที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบผ่านที่ประชุม
สาขาอีกทางหนึ่งด้วย 

 ช่องการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร มีการส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยที่มีคณะเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศ 
ประชาสัม พันธ์ผ่ าน  website คณ ะเศรษฐศาสตร์  website กอง
เจ้าหน้าที่ ม.อ. และประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
 การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ มหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

405042932.pdf 
- เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย : 
http://www.personnel.psu
.ac.th/ ระเบียบมหาวิทยาลัย 
(บังคับเฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัย) 
- ประกาศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือการสรรหา และการเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2554  
- ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 
- ประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2558 และลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
 หลักสูตรใช้ เกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนดในการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี รวมทั้งมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 ซึ่งในการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ในแต่ละด้าน ได้พิจารณา
ถึงสมรรถนะด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ นอกจากนี้ ใน
การประชุมสาขาวิชาได้มีการแลกเปลี่ยนผลการประเมินสมรรถนะ

- https://competency.psu.ac
.th/competency/login.aspx 
- http://www.personnel.psu.

ac.th/fromper/form231.pdf 
- http://www.personnel.psu.

ac.th/fromper/form232.pdf 

http://www.personnel.psu.ac.th/
http://www.personnel.psu.ac.th/
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx
https://competency.psu.ac.th/competency/login.aspx
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form232.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form232.pdf
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ระหว่างคณาจารย์เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
งานวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งก าหนดทิศทางการพัฒนาโดย
ภาพรวม 
 สมรรถนะสายวิชาการมีการถูกระบุอย่างชัดเจนและแจ้งให้
คณาจารย์ทราบโดยทั่วกัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E-mail และโดย
ก่ อน การป ระ เมิ น ระบ บ แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก ป ระ เมิ นท ราบ ผ่ าน ระบ บ 
Competency Online และมีจัดท าประกาศคณะกรรมการประเมิน
กระบวนการ ดังนี้ 

- คณาจารย์จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ส่งมายังคณบดี 
- ระบบ Competency Online แจ้งมายังคณาจารย์ 
- คณาจารย์รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อถึงรอบระยะเวลา 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผล 
- แจ้งผลการปฏิบัติงานให้คณาจารย์รับทราบ 

 โดยสัดส่วนการประเมิน 80% พิจารณาจากคุณภาพและปริมาณ
ของงานที่ปฏิบัติ และ 20% พิจารณาจากสมรรถนะหลัก 5 ข้อ และ
สมรรถนะการท างาน 3 ข้อ 
 นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของอาจารย์แล้ว 
นักศึกษายังมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา โดยปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การสอนในรายวิชา เท่ากับ 4.52 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.00) อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งใช้แบบประเมินออนไลน์ โดยสาขา/หลักสูตรจะน าผลการ
ประเมินการสอนมาพูดคุยหารือร่วมกัน และมีการก าหนดแผนการ
ปรับปรุง รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งพบว่ามี
แนวโน้มผลการประเมินทีด่ีขึ้น 

- http://www.personnel.psu.
ac.th/fromper/form233.pdf 
- แบบประเมินคุณภาพการสอน

ออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
- ระบบ competency online  

https://competency.psu.ac
.th/competency/login.aspx 
- ระบบประเมินผลการสอนของ

อาจารย์ 
https://eval.psu.ac.th/ 
- http://www.personnel.psu.

ac.th/fromper/form231.pdf 
- คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน

คุณภาพการรายวิชาต่างๆ ใน
ฐานข้อมูล Online คณะฯ 

 
 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 
 คณาจารย์สามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ ยัง
สามารถระบุความต้องการพัฒนาตนเองได้ในระบบการกรอก TOR ซึ่ง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าสาขาวิชา
ทราบความต้องการหรือแผนความสนใจเข้าร่วมการอบรม อีกทั้งยังมีการ
ประชุมพูดคุยกันในสาขาวิชา/หลักสูตร ถึงแผนการเข้าร่วม/และการจัด
โครงการพัฒนาด้านวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี และ
การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก

- เอกสารการเดินทางไปเข้าร่วม
พัฒนาตนเองต่างๆ 

- ทุนการศึกษาของอาจารย์ 
http://www.eduservice.psu
.ac.th/index.php/curriculu
m/agencies/qualified-
teachers 

- แผนงบประมาณคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจ าปี

https://eval.psu.ac.th/
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form231.pdf
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เงินรายได้คณะฯ และเงินงบประมาณแผ่นดินรวม 25,000 บาท/คน/ปี 
เพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้านต่างๆ อีกทั้งมีเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยคณะฯ 15,000 บาท/คน/ปี เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัย ทั้งนี้คณะฯ มีนโยบายให้ผู้ที่ไปเข้าร่วมอบรมหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ มาน าเสนอองค์ความรู้ หรือจัด KM ให้
เพ่ือนอาจารย์ฟัง หรือเล่าสู่กันฟังเป็นอย่างน้อย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 คณาจารย์ส่วนใหญ่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาอาจารย์และ
การอบรมตามความจ าเป็นของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีแนวทางเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

- การก าหนดแผนในการศึกษาต่อของอาจารย์รุ่นใหม่ 
- สร้างบรรยากาศวิชาการโดยมีการบรรยาย/เสวนาทาง

วิชาการภายใต้โครงการวิชาการต่างๆ 
- จัดโครงการต่างๆ ทั้งการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีการ

เชิญอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งอาจารย์ในคณะฯ สามารถ
พิจารณาเข้าร่วมได้ตามความสนใจ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการ
ต่างๆ เช่น เครือข่ายเศรษฐศาสตร์ประเทศไทย การเครือข่ายสมาคม
เศรษฐมิติระดับนานาชาติ ซึ่งปี พ.ศ. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์เคยเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ 
ครั้ง 13 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ 
นอกจากนี้มแีลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน งานวิจัย และการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โดยคณาจารย์ส่วนใหญ่ของหลักสูตรให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นทุกปีทั้ง
ในระดับประเทศและภูมิภาค 

- หลักสูตรและคณะได้เปิดโอกาสให้อาจารย์แต่ละท่านได้เลือก
พัฒนาตนเองในเนื้อหาวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอน และการวิจัยของ
แต่ละท่าน รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะฯ มี
งบประมาณสนับสนุนตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
 ทั้งนี้  ที่ผ่านมาคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมหลักสูตร/
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านต่างๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอ คณาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้ตามความสนใจ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการท าโครงการวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับวารสารที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

งบประมาณ 2562 
- งบประมาณรายจ่ายของ

หลักสูตร หมวดการจัด
การศึกษา 
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6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service. 

ในช่วงต้นปี งบประมาณ  คณาจารย์มีการท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามระบบประเมิน TOR ของมหาวิทยาลัย โดยเป็น
การกรอกแผนการด าเนินงาน ที่ เป็นการวางแผนการด าเนิน งานใน
เบื้องต้นว่าจะปฏิบัติงานภาระงานต่างๆ อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด และเมื่อ
ถึงสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานผลการปฏิบัติภาระกิจด้านต่างๆ ทั้ง
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ในระบบ TOR ตามที่ 
Commit ไว้ ซึ่งตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการก าหนด
น้ าหนัก 80% จากคุณภาพ ปริมาณงานที่ท า (จากการจัดการเรียนการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการ) และ 20% จากสมรรถนะ  

ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็นการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยคณะฯ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานของคณาจารย์  เพ่ือพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนของ
คณาจารย์ และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเงินรางวัลพิเศษอ่ืนๆ เช่น เงิน
รางวัลพิเศษสาขา/ภาควิชา และเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา/
หัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ อีกทั้ง
คณะฯ และมหาวิทยาลัยมี เงินสนับสนุนรางวัลตี พิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับวารสารที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น (ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี
ย้อนหลัง ดังตารางผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ในสาขาวิชา) ซึ่ง
คณาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับจ านวนมากขึ้นใน
แต่ละป ี

มหาวิทยาลัยมีการจัดงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” เพ่ือ
เป็นเวทีในการมอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล และยกย่องชมเชยอาจารย์ที่มี
ผลงานเด่นในด้านด้านเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการอีกด้วย 
โดยคณะฯ มีแนวทางพิจารณาผลงานของคณาจารย์เพ่ือคัดเลือกและ
เสนอชื่อให้เป็นผู้มีผลงานเด่นเข้ารับเกียรติบัตรด้านต่างๆ ในงานนี้ทุกปี 
• ประกาศ ระเบียบ 
-  ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2557 บุคลากรสายวิชาการจะต้องท าข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติ
ส าหรับการพัฒนาและการขึ้นเงินเดือน  ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอน
การวิจัยการบริการวิชาการและการบริหารงาน การปฏิบัติงานของ

- http://www.personnel.psu.
ac.th/com/com_71.pdf 

- ระบบ TOR Online 
- หนังสือแจ้งการอนุมัติเงินพิเศษ

สาขาวิชา/ภาควิชา 
- หนังสือแจ้งการอนุมัติเงิน

ประจ าต าแหน่งหัวหน้าสาขา/
หัวหน้าภาควิชา 

- หนังสือเสนอชื่ออาจารย์เพ่ือเข้า
รับเกียรติบัตรในวันแห่งคุณค่า
สงขลานครินทร์ 

- ประกาศ ม.อ. เรื่อง การ
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
วิจัย 

- ประกาศกองทุนวิจัยคณะฯ 
หัวข้อรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

- หนังสือขออนุมัติเงินรางวัล
ตีพิมพ์ผลงานในระดับต่างๆ 

- หนังสือแจ้งการอนุมัติเงินรางวัล
ตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัย 
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บุคลากรสายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากสัดส่วน
เหล่านี้: 
      ก) 80% โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของงานที่ท า 
      ข) 20% โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก 5 ข้อและสมรรถนะการ
ท างาน3ข้อ 
การข้ึนเงินเดือนจะถูกจัดสรรไปตามคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

• ช่องทางท่ีท าให้รู้กฎเกณฑ์ระเบียบ 
- ระบบ E – Mail 
- ระบบ E – Document 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

• รางวัล/ยกย่อง/ชมเชย 
- มีการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 
- มีการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร 
- มีการเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น อาจารย์

ตัวอย่างดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติในเวทีต่างๆ เป็นต้น 
- ส านักวิจัยและพัฒนา และกองทุนวิจัยคณะฯ มีการสนับสนุน

เงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ตามวารสารในระดับคุณภาพต่างๆ 
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับการจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในระดับต่างๆ 
- กล่าวยอกย่องชื่นชมในเวทีประชุมในโอกาสที่เหมาะสม 

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

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการท าผลงานวิจัยที่
หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหลายแหล่งทุน ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้องานวิจัยที่ได้ด าเนินการนั้นเป็นงานวิจัยที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค
และประเทศ และผลงานวิจัยบางเรื่อง เป็นการผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็น
ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ปัญหาในชุมชนได้ ดังแสดง
ในตารางที่ 3-8 โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของอาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-ปัจจุบัน 
 อาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่มีการท าวิจัยในประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มภายในสาขาวิชา ความร่วมมือระหว่าง
คณะ ตลอดจนงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ก าหนดคู่เทียบ (benchmark) กับ

- รายงาน EdPEx ปีการศึกษา 
2562 (ระบุข้อมูลคู่เทียบของ
แต่ละหลักสูตร) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ห ลั ก สู ต ร เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น
คะแนน admission จ านวนการรับนักศึกษา และล าดับการแข่งขันทาง
วิชาการ/วิจัย 

 แม้ว่าคู่ เที ยบจะเป็นภาควิชาที่มีขนาดใหญ่ กว่าสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ม.อ. มาก ทั้งจ านวนอาจารย์และจ านวนรับนักศึกษา เป็น
ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยหลากหลาย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน
มากจากแหล่งทุนที่หลากหลาย และต่อเนื่อง เป็นสถาบันที่จัดการเรียน
การสอนทางเศรษฐศาสตร์ มีชื่อเสียง มีอาจารย์ที่มากความสามารถ เป็น
ที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย ทั้งนี้สาขาวิชามีการพูดคุย
หารือและเป็นภาคีร่วมเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยกับ 2 หลักสูตรที่
เป็นคู่เทียบ มีการปรึกษาหารือและศึกษาประสบการณ์ของคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและวิชาการ และน ามาพัฒนาการวิจัยของสาขา ซึ่ง
หลักสูตร/สาขาวิชาได้พยายามให้อาจารย์ทุกคนมีโครงการวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ และผลักดันสู่การตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยคณาจารย์
ในหลักสูตร/สาขาวิชา มีการท าโครงการวิจัยเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยในงบประมาณที่สูงขึ้น รวมถึงมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่มากข้ึน ดังแสดงในตารางที ่3-6, ตารางที่ 3-7, ตารางที่ 3-8 และ
ตารางที่ 3-9 
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ตารางที่ 3-2 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านวิจัยและด้านต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ไม่รวมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัย) ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ ช่ือ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานท่ี 
1 ผศ.ดร.สมัย โกรทินธาคม ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหารือแนวทางการ

พัฒนาการวิจัยเชิงระบบ ในประเด็นระบบ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้
ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการวิจัย
เชิงระบบ เรื่อง “ระบบเศรษฐกิจฐานราก 

27 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 1  ช้ัน 15 อาคาร
เอสเอ็มทาวเวอร์ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

  เข้าร่วมการประชุมการจัดท า Book 
Chapter การวิจัยเชิงระบบในประเด็น 
“เศรษฐกิจฐานราก” 

21 ก.พ. 63 เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)  

2 อ.เฉลิม ใจตั้ง น าเสนอผลงานวิจัย 10 ต.ค. 62 สสว. กรุงเทพมหานคร 

3 ผศ.ดร.โสภณิ จิระเกียรติกุล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Citizen Data 
Scientist ส าหรบัสังคมศาสตร์  

21-22 ส.ค. 62 ณ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

  อบรมและสัมมนาทางวิชาการ โครงการครู
กล้าสอน : การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ตอน “ความกลัว” 

28 ก.ย. 62 ณ เรื่อนน้อยฉน า ห้องเฟื้อ ช้ัน
3 สวนเงินเจริญนคร
กรุงเทพมหานคร 

  สัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “พลิก
โฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน
(Competitive Thailand) 

30 ก.ย.–19 
ต.ค. 62 

กรุงเทพมหานคร 

  เข้าร่วมโครงการครูกล้าสอน : ชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 ครผูู้ออกแบบการเรียนรู้ 

11-14 ต.ค. 62 ณ ครัวชมวาฬ อ.บ่อนอก จ.
ประจวบครีีขันธ์  

  เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่องจากรางวัล
โนเบลสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปี2562 สู่
การใช้นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อลด
ความเหลื่อมหล้ าทางการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย  

1 พ.ย. 62 ห้องประชุมสมานสโมสร ช้ัน 2 
อาคารธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

  เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ Mekong 
Forum ครั้งท่ี1 หัวข้อ “Circular 
Economy : A Pathway Towards 
True Sustainability” 

11 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันท์ 
ช้ัน12 อาคารเกษมอุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวัด
คุณสมบัตินักศึกษา  

21-25 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม GHM 
International Education 
Consultants P.Ltd เมือง
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 

  เข้าร่วมโครงการครูกล้าสอน รุ่นท่ี3 : ชุด
การเรยีนรู้ที่ 1 ครูผูต้ื่นรู้ในตน  

17-20 ม.ค. 63 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  
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ล าดับ ช่ือ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานท่ี 
4 ดร.สินาด ตรีวรรณไชย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจ าปี 2562 ใน

หัวข้อ“ พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการ
แข่งขัน (Competitive Thailand) 

30 ก.ย. 62 ห้อง Bangkok Convention 
โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
(ช้ัน22) กรุงเทพมหานคร 

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี2  
International Conference on 
Economics Education in Southeast 
Asian Nations (ICEE-SEAN)  
ในหัวข้อ “Economics Education as a 
Partner for Tourism Sustainability in 
the Context of Southeast Asian 
Nations 

2-3 ต.ค. 62 ประเทศมาเลเซีย   

5 ดร.ปฐมวตัร จันทรศัพท์ เข้าร่วมอบรม Internet of Things 
“เทคโนโลยี LOT for Smart Farm” 

9-10 พ.ย. 62  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่   

  เข้าร่วมอบรม Data Analytics “ท างาน 
ท าธุรกิจ หรือจัดการฟารม์ไดด้ีขึ้นด้วย
ศาสตร์แห่งข้อมูล 

16-17 พ.ย. 62 - 

6 อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
กรอบการประเมินความต้องการหลังการ
เกิดภัย (พายโุซนร้อนปาบึก) 

21-22 พ.ค 62 องการบริหารส่วนต าบลปาก
พนัก จัดหวัดนครศรีธรรมราช 

7 ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินการด าเนินตามยุทธศาสตร ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

6-9 ส.ค 62 ส านัักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8 ดร.โชตมิา พรสว่าง อาจารย์พิเศษรายวิชา 376-411 2 ก.ย. 62 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ National Ocean 
Account Pilot Study Thailand 

12-16 ต.ค. 62 ส านักงานสถิติแห่งชาตศิูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา กรุงเทพมหานคร 

  อาจารย์พิเศษรายวิชา 650-713 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ช่องปาก 

9 ม.ค. 63 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  อาจารย์พิเศษรายวิชา 820-506 วิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

23 มี.ค. 63 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
สงขลา 

  อาจารย์พิเศษรายวิชา 376-411 
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

13 ก.ค. 63 คณะทันตะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
สงขลา 
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ล าดับ ช่ือ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานท่ี 
9 อ.จริยภัทร รัตโณภาส เข้าร่วมกิจกรรม TOT กิจกรรมเยีย่มชั้น

เรียน 
14-15 ก.ย 62 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
  เป็นอาจารย์พเิศษรายวิชา 950-101 (จิต

วิวัฒน์) 
20-23 ก.ย. 62 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
  เป็นที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  เข้าร่วมโครงการครูกล้าสอน : ชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 ครผูู้ออกแบบการเรียนรู้ 

11-14 ต.ค. 62 ณ กนกรัตนร์ีสอร์ท จ.
สมุทรสงคราม  

  เป็นวิทยากร ในโครงการ “Odyssey 
Plan:Designing Your Life  

14-16 ก.พ. 63 ณ มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รัก
สามัคคเีพื่อชีวิต อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม ่

  อบรม “จิตตปญัญากับการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้”รุ่นที่ 1 

10–19 ม.ค. 63 มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  

  เป็นวิทยากร โรงเรียนธ ารงวิทยา พัฒนา
เยาวชน 

29 ม.ค. 63  โรงเรียนธ ารงวิทยา จ.สงขลา 

  น าเสนอบทความวิจยัระดับชาต ิ 2-3 ก.ค 63 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ออนไลน ์

  เป็นวิทยากรโครงการทักษะการสือ่สาร
เพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา 

22 พ.ค 63 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  เป็นวิทยากรโครงการทักษะการสือ่สารเพื่อ
รับมือปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา รุ่นที่ 2 

19 มิ.ย 63 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  เป็นวิทยากรโครงการเคล็ด (ไม่) ลบัแห่ง
จิตใจ: ไขหนทางสู่ความสุข 

30 ก.ค 63 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10 ดร.นัฐพร โรจนหสัดิน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ใน
หัวข้อ Technopreneurship and 
Digital Era In Global Regulation 
(Thailand Case Study) 

1 ก.พ. 63 ณ Kadiri Islamic University 
(UNISKA) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  
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ตารางท่ี 3-4 Full-Time Equivalent (FTE) ปีการศึกษา 2562 

Category 
  

M F Total Percentage of PhDs 

ชาย หญิง Headcounts FTEs 
ร้อยละของคุณวุฒิ 

ป.เอก 
      จ านวนรวม   

 Professors 0 0 0 0 0 

ศาสตราจารย ์           

Associate/ Assistant Professors 1 1 2 0.447143 22.22 
รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์           

Full-time Lecturers 5 4 9 2.111429 66.67 

อาจารย์ประจ า           
Part-time Lecturers 
อาจารย์อัตราจ้าง 1 0 1 0.221429 11.11 
Visiting Professors/ Lecturers 0 0 0 0 0 

Total 7 5 12 2.780001 100.00 
 

ตารางท่ี 3-5 Staff-to-student Ratio ปีการศึกษา 2562 

Academic Year 
ปีการศึกษา 

Total FTEs of 
Academic staff 

จ านวน FTEs ของอาจารย์ 

Total FTEs of Academic 
students 

จ านวน FTEs ของนักศึกษา 

Staff-to-student 
Ratio 

อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา 

2559 3.65 278.64 1 : 76.43 
2560 3.42 320.50 1 : 93.64 
2561 2.94 251.19 1 : 85.32 
2562 2.78 264.31 1 : 95.07 
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ตารางท่ี 3-6 Research Activities ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  

Academic 
Year 

(ปี พ.ศ. ที่
เผยแพร่) 

Types of Publication Total 
(นับเฉพาะ
ระดับชาติ

และ
นานาชาติ) 

No. of 
Publications 

Per Academic 
Staff 

(จน.ตีพิมพ์ต่อ 
จน.อ.) 

ln-house/ 
Institutional 

(หน่วยงานภายใน/
ภายนอก) 

National 
(ระดับชาติ) 

Regional 
(ท้องถิ่น) 

International 
(นานาชาติ) 

2556 ln-house (0) 
Institutional (1) 
 

0 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 0 (Journal) 
1 (Proceed) 

1 0.14 

2557 ln-house (0) 
Institutional (2) 
 

0 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 1 (Journal) 
1 (Proceed) 

2 0.25 

2558 ln-house (0) 
Institutional (0) 
 

0 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 
 

0 (Journal) 
0 (Proceed) 

0 0 

2559 ln-house (4) 
- ต ารา 1 
- VDO สอน 3 
Institutional (0) 

2 (Journal) 
1 (Proceed) 
1 (บทสรุป ผบ.) 

- 
 

0 (Journal) 
1 (Poster) 
2 (Book Chepter) 

ส านักพิมพ์ 
Springer 

1 (Book Chepter) 

รวม Case Study 

ในงานวิจัยที่จัด
เผยแพร่โดย 
EEPSEA 

8 0.50 

2560 ln-house (0) 
Institutional (1) 
 

1 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 
 

0 (Journal) 
0 (Proceed) 

2 0.14 

2561 ln-house (0) 
Institutional (0) 
 

1 (Journal) 
4 (Proceed) 

- 
 

2 (Journal) 
1 (book-scopus) 
3 (Proceed) 

11 0.73 

2562 ln-house (0) 
Institutional (0) 
 

1 (Journal) 
0 (Proceed) 

- 
 

3 (Journal) 
1 (book-scopus) 
2 (Proceed) 

7 0.47 
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ตารางที่ 3-7 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ/
นานาชาติของคณาจารย์ในหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (นับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามปี พ.ศ.) 

ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

ผศ.ดร.สมัย 
โกรทินธาคม 

ความรับผิดชอบแพ่งของผู้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ โดยลกูค้าที่เมาจากร้านเป็นผู้ขบั 

2560 วารวิชาการฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Veridian E - Journal, 
Silpakorn University, ปีที่ 10  
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560 

Journal ชาติ TCI 

 บทปริทัศน์หนังสือ Liquidated: An 
Ethnography of Wall Street. 

2562 วารสารสหวิทยาการ, ปีที ่16, 
ฉบับที่ 2 (เมษายน 2562 – 
กันยายน 2562), หน้า 8-27. 

Journal ชาติ TCI 

ผศ.ดร.โสภิณ 
จิระเกียรติกุล 

ทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการปัญหากัด
เซาะหาดทราย: การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประโยชน์ของสังคม 

2559 วารสารเศรษฐศาสตร์ ม.ช. Journal ชาติ TCI 

 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการ
ผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ปว่ยนอก 
โรงพยาบาลหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

2560 วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(Academic Services 
Journal, Prince of Songkla 
University ปีที่ 28 ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2560 หน้า 130-143. 

Journal ชาติ TCI 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาต ิกับการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ 
กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

2560 วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา 36(1): มกราคม 
- มิถุนายน 2560 หนา้ 79-100 
 

Journal ชาติ TCI 

 การก าหนดภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2561 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26  
ฉบับที่ 52 (กันยายน-ธันวาคม 
2561) หน้า 119-142. 

Journal ชาติ TCI 

 The Gambia's future electricity supply 
system: Optimizing power supply for 
sustainable development 

2561 Energy Strategy Reviews 
20 (2018) 179-194 

Journal นานาชาต ิ Web of 
science : 

Q1 
 รูปแบบการเคลื่อนยา้ยแรงงานระหว่าง

ประเทศ : กรณีศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

2561 การประชุมวิชาการประจ าปี
ด้านมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยาครั้งที่ 1: เช่ือม ขา้ม 
เผชิญหน้า ณ จุดตัด 

Present ชาติ proceeding 
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ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

 FUTURE EXPANSION PATH OF THE 
NATIONAL ELECTRICITY SYSTEM 
USING MESSAGE 

2561 ASSURING SUSTAINABILITY 
via University with 
Research: Towards a 
sustainable development 
(ASSURE 2018)  
International Conference, 
Ranong Room Siam 
Oriental Hotel, Hat Yai, 
Songkhla, Thailand (23 
ม.ค. 61) 

Journal นานาชาต ิ Scopus 

 Advancing smallholders’ sustainable 
livelihood through linkages among 
stakeholders in the cassava (Manihot 
Esculenta Crantz) value chain: The 
case of Dak Lak Province, Vietnam. 

2562 Applied Ecology and 
Environmental Research, 
17(2): 5193-5217 

Journal นานาชาต ิ Web of 
Sience : 

Q4 

 An analysis of the smallholder 
farmers’ cassava (Manihot esculenta 
Crantz) value chain through a gender 
perspective: the case of Dak Lak 
province, Vietnam. 

2562 Cogent Economics & 
Finance, (2019), 7: 
1645632, Volume 7, 2019 
- Issue 1 

Journal นานาชาต ิ Scopus 

 The Challenge of Feed-In-Tariff (FIT) 
Policies Applied to the Development 
of Electricity from Sustainable 
Resources – Lessons for Vietnam. 

2562 International Energy 
Journal, Volume 19, Issue 
4, December 2019, p.199-
212 

Journal นานาชาต ิ Scopus 

 Opportunities for the Development 
of Rooftop Solar Electricity in 
Vietnam. 

2563 International Journal of 
Advanced Science and 
Technology, Vol. 29, No. 7, 
(2020), pp. 8594-8605 

Journal นานาชาต ิ Scopus 

 รูปแบบการเคลื่อนยา้ยแรงงานระหว่าง
ประเทศ : กรณีศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
2561 

2563 น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศ.มนุษยวิทยา ณ 
กทม.โรงแรมจุฬาฯ 

Present ชาติ Proceeding 

ดร.สินาด 
ตรีวรรณไชย 

Pollution Control and Sustainable 
Fishery Management in Southern 
Songkhla Lake, Thailand 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. (04 February 2016) 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

ดร.ปฐมวตัร 
จันทรศัพท์ 

Pollution Control and Sustainable 
Fishery Management in Southern 
Songkhla Lake, Thailand 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. (04 February 2016) 

book นานาชาต ิ SprigerLing 
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ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

 Response of Fishermen to Fishing 
Control Policies in Southern Songkhla 
Lake, Thailand: A Field Experiment 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

 รูปแบบการได้รับข้อมูลต่อพฤติกรรมการ
บริจาค (Can Information Increase 
Charity Behavior?) 

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร
ศรีศรัทธา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง (13 ก.ค. 61) 

น าเสนอ
ผลงาน 

ชาติ proceeding 

ดร.โชติมา  
พรสว่าง 

Pollution Control and Sustainable 
Fishery Management in Southern 
Songkhla Lake, Thailand. 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. (04 February 2016) 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

 Inventory of Greenhouse Gas 
Emissions for Phayao Province - An 
Agricultural City in Thailand 

2561 CHEMICAL ENGINEERING 
TRANSACTIONS (The 
Italian Association of 
Chemical Engineering 
Online at www.aidic.it/cet 
) ISBN 978-88-95608-61-7; 
ISSN 2283-9216, VOL. 63, 
2018 

Journal นานาชาต ิ Scopus 
(Subject 
Area – 
Other) 

 รูปแบบการได้รับข้อมูลต่อพฤติกรรมการ
บริจาค (Can Information Increase 
Charity Behavior?) 

2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ
ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร
ศรีศรัทธา มหาวิทยาลยั
รามค าแหง (13 ก.ค. 61) 

Present ชาติ proceeding 

ดร.สุก าพล  
จงวิไลเกษม 

Pollution Control and Sustainable 
Fishery Management in Southern 
Songkhla Lake, Thailand 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. (04 February 2016) 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

ดร.พิชญา  
บุญศรีรัตน์ 

Sustainable Entrepreneurship on 
Thailand’s SMEs 

2563 Behavioral Predictive 
Modeling in Economics. 
Chiang Mai: Springer 
International Publishing. 
Hard Cover ISBN: 978-3-
030-49727-9. eBook ISBN: 
978-3-030-49728-6. 
หนังสือชุด Spriger-Verlog 
book series 

Book นานาชาต ิ Scopus 
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ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

อ.เฉลิม ใจตัง้ อุปสงค์การท่องเท่ียววถิีชุมชนของ
นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนชะแล ้
จังหวัดสงขลา 

2559 น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติของ
นักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 
(The Tenth National 
Conference of Economists 
(NCE)) ณ ห้องเชียงดาว 
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่ (27 เม.ย. 59) 

Present ชาติ proceeding 

 Analysis of Thailand’s Foreign Direct 
Investment in CLMV Countries Using 
SUR Model with Missing Data 

2561 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติ
ประเทศไทย ครั้งที่ 11 The 
11th International 
Conference of the 
Thailand Econometric 
Society (TES2018) ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10-12 
ม.ค. 2561) 

Present นานาชาต ิ proceeding 

 Analysis of Thailand’s Foreign Direct 
Investment in CLMV Countries Using 
SUR Model with Missing Data 

2561 หนังสือชุด Spriger-Verlog 
book series 

book นานาชาต ิ Scopus 

 Analysis of Small and Medium-sized 
Enterprises’ Insolvency Probability by 
Financial Statements using Probit Kink 
Model: Manufacture Sector in 
Songkhla Province, Thailand 

2562 น าเสนอผลงานในประเทศ 
(ประเภทบรรยาย) ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ของสมาคมเศรษฐมิติประเทศ
ไทย ครั้งที่ 12 The 12th 
International Conference 
of the Thailand 
Econometric Society 
(TES2019) ระหว่างวันที่ 9-11 
มกราคม 2562 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Present นานาชาต ิ proceeding 

 Analysis of Small and Medium-sized 
Enterprises’ Insolvency Probability by 
Financial Statements using Probit Kink 
Model: Manufacture Sector in 
Songkhla Province, Thailand 

2562 หนังสือชุด Spriger-Verlog 
book series 

book นานาชาต ิ Scopus 

 Multivariate Copula based SUR-Probit 
Model: with an Application to 
Insolvency Probability of Enterprises. 

2562 The Seventh International 
Symposium on Integrated 
Uncertainty in Knowledge 
Modeling and Decision 
Making : IUKM 2019 ณ 
Todai-ji Temple, Nara 
ประเทศญี่ปุ่น (27-29 มี.ค. 62) 

Present นานาชาต ิ proceeding 

 Sustainable Entrepreneurship on 
Thailand’s SMEs 

2563 น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติของสมาคม
เศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 
13 The 12th International 

Present นานาชาต ิ proceeding 
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ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

Conference of the 
Thailand Econometric 
Society (TES2020)] คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Sustainable Entrepreneurship on 
Thailand’s SMEs 

2563 Behavioral Predictive 
Modeling in Economics. 
Chiang Mai: Springer 
International Publishing. 
Hard Cover ISBN: 978-3-
030-49727-9. eBook ISBN: 
978-3-030-49728-6. 
Spriger-Verlog book series 

Book นานาชาต ิ Scopus 

อ.จริยภัทร 
รัตโณภาส 

บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 2559 หนังสือ/ต ารา book ชาติ - 

 ทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการปัญหากัด
เซาะหาดทราย: การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประโยชน์ของสังคม 

2559 วารสารเศรษฐศาสตร์ ม.ช. Journal ชาติ TCI 

 ผลการจัดเรียนรู้แบบบริการสังคมในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพือ่พัฒนาทกัษะชวีิตที่จ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2563 น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจยั 
ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่ความ
เสมอภาค (Moving Towards 
Innovative, and Equitable 
Education)”, จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Present ชาติ Proceeding 

 ปัจจัยที่ััมีผลต่อการพัฒนาทกัษะชวีิตี่จ าเป็น
ต่อการปรับตัวส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่1 
ผ่านการจัดเรียนรู้แบบบริการสังคมใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไป 

2563 วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน ม.ราชภัฏสกลนคร 
(อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในเล่ม
จริง) 

Journal ชาติ TCI 

อ.ปพิชญา  
แซ่ลิ่ม 

Response of Fishermen to Fishing 
Control Policies in Southern Songkhla 
Lake, Thailand: A Field Experiment 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

ดร.ศักดิ์ชัย 
คีรีพัฒน์ 

Pollution Control and Sustainable 
Fishery Management in Southern 
Songkhla Lake, Thailand 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. (04 February 2016) 

book นานาชาต ิ SprigerLing 



 

61 
 

ชื่ออาจารย ์ ชื่อผลงาน พ.ศ. 
ชื่อวารสาร/ 

การประชมุวิชาการ 
ประเภท ระดับ ฐานข้อมูล 

อ.วิทวัส  
เหมทานนท ์

Response of Fishermen to Fishing 
Control Policies in Southern Songkhla 
Lake, Thailand: A Field Experiment 

2559 หนังสือ Marine and Coastal 
Ecosystem Valuation, 
Institutions, and Policy in 
Southeast Asia, Editors: 
Olewiler, Nancy, Francisco, 
Herminia A., Ferrer, Alice 
Joan G. 

book นานาชาต ิ SprigerLing 

ดร.นัฐพร  
โรจนหัสดิน 

- เพิ่งเข้ามาปฏิบัติงาน - - - - - - 

อ.รัฐวิชญ์  
ไพรวัน 

- ลาศึกษาต่อ - - - - - - 

อ.อีวา ไอยรา
กาญจนกุล 

- ลาศึกษาต่อ - - - - - - 
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ตารางท่ี 3-8 โครงการวิจัย คณาจารย์ในหลักสูตร ที่ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน  

เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ท าวิจัย 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
ชื่อแหล่งทุน 

1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 60 The Effects of Community-
led Marine Protected Areas 
(CMPAs) on Income of 
Coastal-dependent 
Households 

ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม 
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย 
อาจารย์ในสาขาอีก 4 ท่าน 
 

717,312 ICLARM International 
Center for Living 
Aquatic Resources 
Management : World 
Fish Los Banos, 
Philippines 

2 พ.ค. 59 30 เม.ย. 61 การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์
ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน 
และติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น 

อ.รัฐวิชญ์ ไพรวัน 
ผู้ร่วมนอก ม.อ. 

100,000 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) 

1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 60 การเคลื่อนย้ายแรงงานชายแดน 
กลไกความอยู่รอดและการ
คุ้มครองทางสังคม: ศึกษากรณี
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
และตราด 

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์  
(อ.ต่างคณะฯ) 

40,000 มูลนิธิเอเชีย  
(The Asia 
Foundation) 

16 ส.ค. 60 15 ส.ค. 61 การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน 
สินค้า ข่าวสาร ในบริบทของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของประเทศไทยและ
เพื่อนบ้านอาเซียน (ภายใต้
โครงการ RUN) 

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว 

3,195,620 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

25 มิ.ย. 61 24 ก.ค. 62 Thailand SME Promotional 
Master Plan: Moving 
towards Sustainability? 

ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ 
อ.เฉลิม ใจตั้ง 
ดร.ทศพร อะหมัด  
(อ. จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 

1,120,900 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2 พ.ค. 61 1 พ.ย. 63 ผลกระทบของภัยน้ าท่วมต่อ
ราคาบ้านท่ีอยู่อาศัย: การ
วิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิง
ท่ีตั้ง 

ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม 
ดร.นพ.ธรรมสินธิ์ อิงวิยะ 

450,000 ทุนร่วม สกว.+สกอ. 

1 ก.ย. 61 29 ก.พ. 62 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา 
(Training Center) (บริการ
วิชาการเชิงวิจัย) 

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย 
อ.จริยภัทร บุญมา 
อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม 

390,000 ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษา  
(สกศ.) 

1 ก.ค. 60 1 มิ.ย. 62 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสีเขียวของภูเก็ต: เมือง
ท่องเท่ียว 

ดร.โชติมา พรสว่าง 
อ.คณะอื่นอีก 5 ท่าน 

1,265,000 สวทช โครงการวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรม 

2 พ.ค. 61 1 พ.ค. 62 การตอบสนองต่อสิ่งจูงใจในการ
ยินยอมบริจาคอวัยวะ: การ
ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ 
ดร.โชติมา พรสว่าง 

300,000 ทุนร่วม สกว.+สกอ. 

1 เม.ย. 62 31 มี.ค. 64 การประเมินความยั่งยืนในมิติ ดร.โชติมา พรสว่าง 1,317,000 ส านักงานพัฒนา
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เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ท าวิจัย 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
ชื่อแหล่งทุน 

ด้านเศรษฐกิจของการปลูกและ
อุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทย 

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

1 มี.ค. 62 29 พ.ค. 63 การส่งผ่านผลของภาษีน้ าหวาน
ต่อราคาขายปลีกของเครื่องดื่มท่ี
มีน้ าตาลในประเทศไทย 

ดร.โชติมา พรสว่าง 300,000 ทุนร่วม สกว.+สกอ. 

1 ก.ค. 61 31 มี.ค. 62 การประเมินมูลค่าความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ (Economic 
Losses) จากสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในพ้ืนท่ีจัดหวัดชายแดน
ใต้ 

ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม 
นพ.ดร.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 

419,650 มูลนิธิเอเชีย 
(The Asia Foundation) 

16 ต.ค. 61 31 ธ.ค. 61 Southern Thailand 
Empowerment and 
Participation (STEP) 

อ.อีวา ไอยรากาญจนกุล 110,000 The United Nations 
Development 
Programme (UNDP) (ทุน
ต่างประเทศ) 

1 ส.ค. 62 31 ต.ค. 63 การวัดผลกระทบต่อการกระจาย
ของรายได้ของชุดโครงการ 
“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนา
กลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายใน
พื้นท่ี” 

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย 
ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม 
อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม 
 

2,700,000 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

1 ส.ค. 62 30 ก.ย. 62 โครงการส ารวจสถานการณ์
วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Micro and small 
Enterprises MSE) เพื่อศึกษา
ปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง 
(หน.) คณะเศรษฐศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 
อ.เฉลิม ใจตั้ง คณะ
เศรษฐศาสตร์ ม.อ. (25%) 

1,614,000 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63 Eliciting Individual Discount 
Rates in Thailand: A Tale of 
Two Cities 

ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน 70%  
ใน 2 คน 

200,000 ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภ ากรณ์ ประจ าปี 
2562 

2 ม.ค. 63 30 เม.ย. 63 โครงการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ SME รายเดือน ปี 
2563 

ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 
(ม.ข.) 60% รศ.ดร.เริงชัย 
ตันสุชาติ (มช.) 20% อ.
เฉลิม ใจตั้ง (ม.อ.) 20% 
นางทฤทธิยา จันทร์หอม 
(นักสถิติ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
และเศรษฐกิจอีสาน ม.ข.-
ผช.วิจัย) 

3,300,000 สสว. 

15 มี.ค. 63 15 มี.ค. 64 การใช้แอ๊พพลิเคชัน Line ในการ
สะกิด (nudge) เพื่อให้เกิดการ
ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
และนักศึกษาอาชีวะใน อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ 
50% 
ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน 50% 

454,400 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ม.อ. 
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เริ่มต้น สิ้นสุด ชื่อโครงการ ผู้ท าวิจัย 
งบประมาณ

ตลอดโครงการ 
ชื่อแหล่งทุน 

15 ก.พ. 63 14 ก.พ. 64 การจัดท าบัญชีต้นทุนด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติ
ด้านการท่องเท่ียว (TSA) ในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวหมั่เกาะ
ทะเลใต้ 

ดร.โชติมา พรสว่าง 40% 
ดร.สุก าพล จงวิไลเกษม 
30% 
นางสาวเชานา ยี่รงค์ (วิ
ศกรรมโยา วิศว ม.อ.) 30% 

1,614,000 ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

28 พ.ค. 63 27 พ.ค. 64 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
ขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง
ออนไลน์: การทดลองทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ดร.ปฐมวัตร จันทรศัพท์ 
50% 
ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน 50% 

737,580 ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดย 
เลขาธิการคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

1 พ.ค. 62 31 ต.ค. 62 รูปแบบการบริหารจัดการและ
ต้นทุนการผลิตเครื่องแกง เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพการผลิต
เครื่องแกงปลอดภัย ส าหรับ
ผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดสงขลา 

ดร.กาญจพรรณ จันทร
ถาวรพงศ์ 50% อก. (หน.) 
ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล 
50% 

198,000 งบประมาณแผ่นดิน 

1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63 การประเมินความสูญเสียเชิง
สวัสดิการและทัศนคติต่อการ
ประกันภัยจากการเกิดอุทกภัยใน
ประเทศไทย 

ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน 50% 
อาจารย์ต่างคณะ 50% 

831,000 - 

1 ส.ค. 62 31 ก.ค. 63 การพัฒนากลไกชุมชนในการ
จัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย
โดยมีชุมชนเป็นฐาน อ าเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม 16% 
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามา
นนท์ สวล. หน.20% 
และผู้ร่วมวิจัยอีก 4 คนๆ 
ละ 16% (สวล.1+Macorin 
2) 

396,000 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม - ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ปี 2562 

2 ม.ค. 63 30 เม.ย. 63 การจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ SME รายเดือน ปี 
2563 (SME sentiment index) 

ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 
60% 
อ.เฉลิม ใจตั้ง 20% 
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ 
20% 

3,300,000 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปี 2563 

  การวิจัยเพื่อศึกษาการถือครอง
และการใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้สอดคล้องต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (Participating in 
Land use and holding for 
area based policy in 
Betong, Yala) 

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ (หน. 
40%) 
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย 
12% 
ดร.ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน นิติ 
12% 
ผศ.ผจญ คงเมือง 12% 
นายพรพล เทศทอง 12% 
นางสาวอรัชมน พิเชฐวรกุล 
12% 

1,650,000 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม - ฝ่ายบูรณา
การงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นท่ี (ABC) ปี 2562 
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ตารางท่ี 3-9 เงินทุนวิจัย (คิดตามปีงบประมาณ) 
ปีงบประมาณ เงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด จ านวนอาจารย์ สัดส่วนต่อคน 

2556 724,945.75 7.5 96,659.43 
2557 121,024.05 15 8,068.27 
2558 1,295,333.40 15 86,355.56 
2559 995,227.50 14 71,087.68 
2560 1,691,530.00 14 120,823.57 
2561 1,225,637.50 15 81,709.17 
2562 3,484,780.34 15 232,318.69 

2563 (ณ ส.ค. 63) 6,613,592.00 15 440,906.13 
 
ตารางท่ี 3-10 รางวัลที่อาจารย์ในสาขาวิชาเคยได้รับด้านวิจัย 
วัน/เดือน/ปี 
ที่รับรางวัล 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัล/ 

หน่วยงานที่ให้รางวัล 
30 ตุลาคม 

2551 
ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

รางวัลภาพประกอบงานวิจัย (ชมเชย)  
จากหน่วยงาน IDRC CRDI 

ปี 2552 ผศ.สมัย โกรทินธาคม เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน ในปี 
2551 ในวันนักวิจัย ม.อ. ปี 2552 

ปี 2553 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2553  

ปี 2554 อ.สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ 
(ปัจจุบัน ลาออกแล้ว) 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 
ในโครงการเรื่อง “บทบาทของสภาวะการตลาดหลักทรัพย์ต่อการ
ไหลเข้าออกของทุนจากต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” 

ปี 2554 อ.สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ 
(ปัจจุบัน ลาออกแล้ว) 

เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2554 

ปี 2554 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่สื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปี 
2554 

ปี 2556 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่สื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปี 
2555 (รับปี 2556) 

ปี 2556 ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่สื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปี 
2555 (รับปี 2556) 

ปี 2556 อ.จริยภัทร บุญมา เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่สื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปี 
2555 (รับปี 2556) 

ปี 2558 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 
(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 

ราง รางวัลภาพประกอบงานวิจัย (ชมเชย)  
จากหน่วยงาน EEPSEA 
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วัน/เดือน/ปี 
ที่รับรางวัล 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
ชื่อรางวัล/ 

หน่วยงานที่ให้รางวัล 
ปี 2558 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 

(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 
เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน ปี 2557 
(รับปี 2558) 

ปี 2559 ดร.สินาด ตรีวรรณไชย เกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2558 (รับปี 2559) 
ปี 2559 ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ 

(ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว) 
เกียรติบัตรนักวิจัยที่มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิง
ชุมชน ปี 2558  

ปี 2560 ไม่มี ไม่มี 
ปี 2561 ไม่มี ไม่มี 
ปี 2562 ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 

2563 (ผลงานปี 2562) 
 ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 

2563 (ผลงานปี 2562) 
 อ.เฉลิม ใจตั้ง เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 

2563 (ผลงานปี 2562) 
 
 



 

67 
 

 
 
 
 

Criterion 7 : Support Staff Quality 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for  
education, research and service [1] 

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 

       

AUN 7  
Support Staff Quality 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
are implemented to fulfil them [4] 
7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service [5] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and service 
 คณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังของสาย
สนับสนุน โดยงานนโยบายและแผน จะด าเนินการขอ
อัตราทดแทนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการ จากมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์
อัตราก าลังภายหลังจากได้อัตราก าลังดังกล่าว ซึ่ง
คณะฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบรวมศูนย์ 
(pool resources) มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและ
วางแผนบริห ารด้ านบุ คล ากรสายสนั บสนุ นที่
สอดคล้องกับภาระงานของคณะ/สาขาวิชาและ
หลักสูตร 
 ทั้งนี้ คณะฯ มีการจัดสรรบุคลากรฝ่ายงาน
ต่างๆ ตามแผนบริหารด้านบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือรับผิดชอบ และให้บริการ โดยรองรับภาระกิจด้าน
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ 
งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ งาน
อาคารสถานที่ งานพัสดุ และงานการเงินและบัญชี 
งานพัฒนานักศึกษา งานสหกิจศึกษา และงาน
สนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น 

โดย ได้ ก าหนดภ าระงาน ในแต่ ละคน ให้
เหมาะสมกับการด าเนินการของคณะ และรองรับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร/สาขาวิชา รวมถึงความ
ต้องการจ าเป็นอ่ืนๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น เจ้าหน้าที่ 
IT ท าหน้าที่ Programming และดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานเฉพาะด้านบริการ

- โครงสร้างการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนของนักศึกษา
และอาจารย์ รวมทั้งมีงานพัฒนานักศึกษาดูแลการท า
กิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา เป็นต้น 
 ปีการศึกษา 2562 บุคลากรสายสนับสนุนมี
จ านวนทั้งสิ้น 19 คน (รวมบุคลากรของหลักสูตร
ปริญญาโท) โดยมีระดับการศึกษาแตกต่างกันตามงาน
ที่รับผิดชอบ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-11 
 ผู้บริหารคณะฯ ได้พิจารณาทบทวนจ านวน
ภาระงานของสายสนับสนุน ว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม หรือ
จัดสรรภาระงาน หรือเกลี่ยภาระงานใหม่หรือไม่ 
เพ่ือให้มีความเพียงพอเหมาะสมมากขึ้น โดยที่ผ่านมา 
มีการปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นบางโอกาส เพ่ือให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีการ
ประเมินภาระงานประจ าปี และมีการประชุมพูดคุยรับ
ฟังความคิดเห็นหลังการประเมิน รับฟังความคิดเห็น
หรือปั ญ ห าต่ างๆ  รวมทั้ งช่ วยกัน วางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา ให้งานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated 

มีการจัดท าประกาศรับสมัครพนักงานสาย
สนับสนุน ตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือเข้าสู่
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก และประชาสัมพันธ์ 
ดังนี้ 

- ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/
หน่วยงานต่างๆ ใน ม.อ. 

- ป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ่ าน  website ค ณ ะ
เศรษฐศาสตร์ website กองเจ้าหน้าที่ ม.อ.  

- ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ขั้นตอนการสรรหา  
1) พิจารณาจากทดสอบแบบวัดคุณลักษณะ 

ทั่วไปของบุคคล 
2) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์  
- โดยวัดจากความรู้  ความสามารถและ

ทักษะที่ จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติ งาน  ในแต่ละ
ต าแหน่ง  

- พิจารณาจากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ

- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 

- พิ จ า ร ณ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อ่ื น ๆ  ได้ แ ก่ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติและประสบการณ์ ในการงานโดย
เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละส่วน
จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
     3) เมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะจะด าเนินการ
บรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
 การจ้างงาน มีการทดลองงานและประเมินผล
การท างานภายหลังจากปฏิบัติงาน 3 เดือน 
 ลักษณะสัญญาจ้าง ในปีที่ 1 เป็นการจ้างงานไม่
เกินปีงบประมาณ หลังจากนั้นจะต่อสัญญาจ้าง
ภายหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยต่อ
ต่อสัญาจ้างครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1 ปี ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 ปี 
ครั้งที่ 3 ไม่เกิน 5 ปี 
 ประสิทธิภาพการท างาน 
 ต า ม แ น ว ท า ง ใน ป ร ะ ก าศ ม ห า วิ ท ย าลั ย  
สงขลานครินทร์  เรื่ อ ง หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการ
ป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 
 สมรรถนะสายสนับสนุนมีการถูกระบุอย่างชัดเจน
และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทาง E-mail และก่อนการประเมินระบบแจ้งให้ผู้ถูก
ประเมินทราบผ่ านระบบ  Competency Online 
และมี จั ดท าป ระกาศคณ ะกรรมการป ระ เมิ น
กระบวนการ ดังนี้ 

- จัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) ส่งมายังคณบดี 
- ระบบ Competency Online แจ้งมายังเจ้าตัว 
- รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อถึงรอบระยะเวลา 
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

กลั่นกรองผลงาน 
- แจ้งผลการปฏิบัติงานให้รับทราบ 

 

- ระบบประเมิน TOR 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them 

คณะมีการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และแผนงบประมาณประจ าปี โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณในการการจัดกิจกรรมสัมมนา
บุ คลากรสายสนับสนุนประจ าปี ทุ กปี  โดยในปี
การศึกษา 2562 เกิดสถานะการณ์เฝ้าระวัง Covid-
19 จึงไม่มีการจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน มี
เพียงการจัดกิจกรรม KM เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กันผ่านทางระบบ Online (Microsoft Team) 

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถระบุความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองได้โดยผ่านหลายช่องทาง 
เช่น ระบุ ในระบบ TOR Online, ผ่านการประชุม
ผู้บริหารพบ Staff และสามารถแจ้งความประสงค์
ผ่านหนังสือเชิญอบรม/สัมมนาได้โดยตรง เพ่ือขอ
อนุมัติเข้าร่วมพัฒนาตนเองต่างๆ 

บุคลากรสายสนับสนุนจะมีการพัฒนาด้านต่างๆ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น 

1)  การศึกษาต่อ 
2)  การฝึกอบรม 
3)  การดูงาน 
4)  ประชุม/สัมมนา 

 ทั้งนี้คณะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 17,000 
บาทต่อคนต่อปี  โดยในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง แสดง
ดังตารางที่ 3-12 

- http://www.personnel.psu.ac.th/com/com
_109.pdf 
- http://www.personnel.psu.ac.th/com/com

_03.pdf 
- แผนงบประมาณประจ าปี 
- ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 

13 มีนาคม 2552 และประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม  
2552 

 

7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service 
 มีการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานดังนี้  

- มีการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ 

- มีการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน/ทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน 

- มีการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเป็น

- ประกาศการสนับสนุนรางวัล 

http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_109.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_109.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_03.pdf
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_03.pdf
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บุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ได้รับการเชิดชู
เกียรติในเวทีต่างๆ เป็นต้น 

- มีเงินตอบแทนการตีพิมพ์ 
- รางวัลผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
- การมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติด้าน

ต่างๆ 
- กล่าวชื่นชนยกย่องในการประชุมต่างๆ 

ตามโอกาสเหมาะสม 
 
ตาราง 3-11 จ านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนนุ 
ระดับการศึกษา 

Total 
High School Bachelor's Master's Doctoral 

งานเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป -  1 - - 1 
งานบริการการศึกษา - 1 - - 1 
งานนโยบายและแผน  
งานสารบรรณ *    

- 
1 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

1 
1 

งานพัสดุ   
งานอาคารและสถานท่ี * 
งานยานพาหนะ* 

- 
2 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
2 
1 

  งานวิเทศสัมพันธ์  
งานประชาสัมพันธ์  
งานวารสารคณะฯ 

- 1 - - 1 

งานวิจัย  
งานประกันคุณภาพ  
งานบริหารความเสีย่ง  
งานห้องอ่านหนังสือ 

- 1 - - 1 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานโสตทัศนูปกรณ์* 

- 
- 

1 

1 

- 
- 

- 
- 

1 

1 
งานการเจ้าหน้าท่ี                
งานสวัสดิการ  

- 1 - - 1 

งานการเงิน*  
การบัญชี 

- 
- 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

งานพัฒนานักศึกษา** - - 1 - 1 
งานสนับสนุนการเรียนการสอน - - 1 - 1 
งานหลักสูตรปรญิญาโท*** - 1 1 - 2 

Total 4 11 4 - 19 
หมายเหตุ:  *   ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ 
     **  ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ และงบประมาณแผ่นดิน 
     ***  ใช้รายได้หลักสูตรปริญญาโท 
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ตารางท่ี 3-12 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานที ่

นายกนิกนันต์ 
กล้าหาญ 

เป็นอาจารย์พเิศษรายวิชา 950-101 (จิตวิวัฒน์) - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยากรโครงการ “ค่ายผู้น ากิจกรรมรุ่นใหม่ 
Economics Young 
Activists #NextGen”  

12-14 ต.ค.
62 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยากรกิจกรรมเยีย่มชั้นเรยีน วิชาจิตวิวัฒน์กับชีวิตที่ดี  14-15 ก.ย.
62 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน” 21-22 ก.ย.
62 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

เข้าร่วมโครงการฟังต่างใจ 16-17 พ.ย.
62 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยากร EYA เตรียมความพร้อมก่อนลงชุมชน 9-10 ธ.ค.62  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
เป็นอาจารย์พเิศษรายวิชา 656-321 วิทยาการระบาด
ทางทันตแพทย์ 

19 มี.ค. 63 จ.สงขลา 

ไปเป็นวิทยากรโครงการทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือ
ปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา  

30 มิ.ย. 63 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

เข้าร่วมโครงการเคลด็(ไม่)ลับแห่งจิตใจ: ไขหนทางสู่
ความสุข 

30 ก.ค. 63 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นางปัทมา  
นิลหัสรังษี 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารและน าเสนอ
นวัตกรรม เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จใน
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 12-13 ก.ย 
62 

จ.สตลู 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ 
ก าหนด 

- LRC2 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสตูร การจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel  

9-10 ม.ค 63 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนคูม่ือปฏิบัติงาน  (ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

9 พ.ค 63 - 

อบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจ า  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

10 พ.ค 63 - 

อบรมหลักสูตร เรื่องการเขียนงานวิจัยจากงานประจ า 
R2R  (ผ่านระบบออนไลน์) 

23 พ.ค 63 - 

นางฐานิตา  
สมสุข 

เข้าอบรม โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ "แนวทางการขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ" 

7 พ.ย. 62 คณะวิทยาการจัดการ 

เข้าร่วมอบรมโครงการ เข้าร่วมอบรมโครงการ การ
เขียนบทความทางวิชาการที่มีคณุภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ ่

เข้าอบรม โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ "แนวทางการขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ" 

  - 

ฟังการบรรยาย Online หัวข้อ Smart Chang Smart 
Future : องค์กร 

 15 พ.ค. 63 - 

นางสิริกาญจน์ 
ไชยพูน 

เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการ
พัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรม 

11-13 ธ.ค 
62 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กทม. 
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ชื่อ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานที ่
อบรมเทคนิคการเขียนผลงานจากงานประจ า (ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft team) 

10 พ.ค 63 ออนไลน์ผ่าน Microsoft 
Team 

อบรมอบรมการวิจัยจากงานประจ า (R2R) ส าหรับสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

23 พ.ค 63 ออนไลน์ผ่าน Microsoft 
Team 

ฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการ "เศรษฐวิจัย ครั้งที่ 9" 
(Live สดผ่าน Facebook) 

20 มี.ค. 63 ออนไลน์ผ่าน Facebook 

อบรมผูส้อบทานภายใน 24 ก.พ. 63 Zoom ผ่านระบบ online 
นายฐิติ มงคลศร ี ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการทีมบรดิจ์(การแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลยั) 
10-19 มี.ค.

63 
มหาวิทยาลยัรังสติ จ.

ปทุมธาน ี
อบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7  

24-25 ก.พ 
63 

- 

เทคนิคการท าผลงานวิเคราะหจ์ากงานประจ า  
(Online) 

10 พ.ค 63 - 

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell me more (20ชม)    1 ม.ค.-30 
มิ.ย.63 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายชัยมนัส  
ลีงาล่าห ์

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดา้นระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ A Practical 
Introduction to Deep Learning 

18-21 พ.ย 
62 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

อบรมภาษาอังกฤษ (conversations) - - 
อบรมภาษาอังกฤษ (conversations) 1 มิ.ย 63 - 
เข้าร่วมอบรมโครงการ การเขยีนบทความทางวิชาการที่
มีคุณภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ ่

นางสาวฑิติญา 
ทุมวงศ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสตูร การจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel  

9-10 ม.ค 63 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนคูม่ือปฏิบัติงาน  (ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

9 พ.ค 63 - 

อบรมหลักสูตร เรื่องการเขียนงานวิจัยจากงานประจ า 
R2R  (ผ่านระบบออนไลน์) 

23 พ.ค 63 - 

เข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหา
สุขภาพจิตนักศึกษา 

19 มิ.ย. 63 สงขลา 

นางปพิชญา 
ช านิไพบูลย ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ครูผู้น า
นักการสื่อสารเพื่อการเรยีนรูส้ื่ออย่างเท่าทัน ณ  

- จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวภชิสา 
เกตุอ าพรชัย 

เข้าร่วมอบรมโครงการ เข้าร่วมอบรมโครงการ การ
เขียนบทความทางวิชาการที่มีคณุภาพจากงานประจ า 

5-6 มี.ค 63 โรงแรมรามาหาดใหญ ่

การอบรมเพื่อท าความเข้าใจการใช้คู่มือการน าเสนอ
ข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online: CHECO) 
ฝึกปฏิบัติวิธีการใช้โปรแกรม การใช้งานระบบ CHE 
Curriculum Online: CHECO 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์



 

75 
 

ชื่อ ปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี สถานที ่
การอบรมการสาธติและทดสอบการใช้โปรแกรมการรับ
สมัครออนไลน์ (ระบบกลาง) ระดบัปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษาการอบรมการสาธิตและทดสอบการ
ใช้โปรแกรมการรับสมัครออนไลน ์(ระบบกลาง)ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นางสาว
มนสิการ  
สมิตไมตร ี

 เช้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์แบบให้เปล่า 
ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร 
"เรียนรู้ Pivot Table ง่ายๆ ใน 3 ช่ัวโมง (ออนไลน์
ระบบ Zoom ) 

10 มิ.ย. 63 - 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและการเงิน 
(ระบบ MAS-PSU)  
ด้านกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ 

19-มิ.ย.-63 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร ์

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนคูม่ือ
ปฏิบัติงาน 

9 ก.พ. 63 - 

 อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง Smart Change Smart 
Future : องค์กร อบรมหลักสูตรออนไลน์  
เรื่อง Smart Change Smart Future : องค์กร  

15 พ.ค. 63  - 

อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจ า 
(R2R) ส าหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

23 พ.ค. 63 - 

นายกิตติพงศ์ 
พรหมเทพ 

อบรม Photoshop for Professional (การตดัต่อภาพ
ขั้นสูง)        

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา(Online)   - 
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Criterion 8 : Student Quality and Support 

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

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

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

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

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

AUN 8 
Student Quality and Support 
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ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date 
• มีแผนการรับนักศึกษาจากช่องทางต่างๆ ผ่านการหารือในที่ประชุม

สาขา ดั งนี้  (รายละเอียด เกณ ฑ์ /ช่ องทางการรับนั กศึ กษ า  
และจ านวนการรับนักศึกษา ดังตารางที่ 3-1 และตารางท่ี 3-13) 
- ก าหนดเกณฑ์การรับโดยค านึงถึงคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นของ

ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์ เช่น ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าก าหนด 
- จ านวนที่รับในแต่ละช่องทางมีสัดส่วนตามคุณสมบัติของนักศึกษา

ในแต่ละช่องทาง เช่น ช่องทางเด็กเรียนดี เป็นช่องทางที่ผู้เรียนมี
ผลการเรียนดี จึงก าหนดจ านวนรับไว้สูงกว่าช่องทางอ่ืนๆ  

• มีการรับนักศึกษาช่องทางพิเศษ เพ่ือจูงใจให้เด็กที่มีผลการเรียนดี
เลือกเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือนักศึกษาที่ชนะการ
แข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยม (ล าดับที่ 1-3) และผ่านเกณฑ์เด็ก
เรียนดี  สามารถเข้าเรียนที่คณะฯ ได้ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน 
ตลอด 4 ปี (รอบปีการศึกษา 2562 เกิดสถานการณ์ เฝ้าระวัง 
Covid-19 จึงไม่มีการจัดสอบแข่งขันดังกล่าว) 

• มีการประชาสัม พันธ์ผ่ าน สื่ อต่ างๆ  ของมหาวิทยาลั ย  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสาขา เช่น การอบรมครู
ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสามารถสื่อสารถึงนักเรียนที่สนใจผ่าน
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- ข้อความประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษาโดยงานบริการ
การศึกษา  
- ระเบียบการรับพิเศษคณะ

เศรษฐศาสตร์ 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
• มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาจากช่องทางต่างๆ ดังระบุ

ในข้อ 8.1  
• มีการศึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้ามา

แต่ละช่องทาง ในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค 1 ว่ามีนักศึกษามีผลการเรียนเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลให้
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการดูแลนักศึกษา และเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสม
ในปีถัดไป 

• มีการศึกษาทบทวนผลการรับนักศึกษาในแต่ละช่องทางการรับในปี
ที่ผ่านมา ผ่านการท าวิจัยของนักศึกษาโดยใช้ข้อมูลการติดตามผล
การเรียนของนักศึกษาที่ เข้ามาแต่ละช่องทาง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการรับเข้าในแต่ละปี ท าให้
หลักสูตรได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

- รายงานการประชุม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
• มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้ามาในช่องทางพิเศษ 

เช่น เด็กดีมีคุณธรรม ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เนื่องจาก
รับเข้ามาในเกณฑ์ผลการเรียนที่ต่ ากว่าช่องทางอ่ืน เพ่ือติดตามผล
การเรียนของนักศึกษา และการเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ต่อไป 

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

• มีการรายงานสรุปผลการศึกษาโดยงานบริการการศึกษาทุกภาค
การศึกษา 

• มีการหารือในที่ประชุมสาขาวิชากรณีที่พบปัญหาการเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และติดตามโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 

- รายงานสรุปผลการเรียน
โดยงานบริการการศึกษา 
- รายงานการประชุมสาขา 

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

• การท ากิจกรรมเชิงจิตสาธารณะในวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี
คณาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

• การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาระดับปริญญาตรีภายในคณะฯ 
• การจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน

โครงการ “เศรษฐวิจัย” ซึ่งมีการน าเสนอผลการวิจัยของนักศึกษา
ทั้งในรูปการน าเสนอบนเวที และโปสเตอร์ และการประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่น เพ่ือรับรางวัล “เศรษฐวิจัย” (รอบปีการศึกษา 
2562 เกิดสถานการณ์เฝ้าระวัง Covid-19 จึงจัดรูปแบบกิจกรรม
เป็นแบบ Online) 

• การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการในเวทีต่างๆ ภายนอกคณะฯ เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎ  
โครงการแข่งขันตอบปัญหาและบทความทางเศรษฐศาสตร์ระดับ
ระดับอุดมศึกษา แข่งขันตอบปัญหาของกระทรวงการคลัง   

• การจัดกลุ่มศึกษาเรียนรู้นอกเวลาเฉพาะเรื่องที่สนใจ เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาที่เรียนดี และเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้า
ร่วมเวทีวิชาการภายนอกคณะฯ 

- โครงการเศรษฐวิจัย 
- โครงการแข่งขันตอบปัญหา

เศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562 

 

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

• การจัดให้มีห้องเรียนย่อยส าหรับการจัดกลุ่ม PBL (และ PSL) ห้อง
อ่านหนังสือรวม ห้องแยกเฉพาะกลุ่มเพ่ือ discussion (โดยสามารถ
ใช้หอ้งภายใต้ข้อก าหนด)  

• การจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลและการใช้

- โครงการมัชฌิมนิเทศ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการอบรม

ภาษาต่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

• มีการจัดโครงการในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาทั้งด้าน
กายภาพ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม โดยมีหมวดต่างๆ ดังนี้ 
- กิจกรรมเสริมสร้างส านึกสาธารณะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

และความมีวินัย 
- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
- กิจกรรมเสริมสร้างความภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา 

เป็นหนึ่งเดียว 
- กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

- โครงการเตรียมความพร้อม
ในการสมัครงาน 

- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 

 
ตารางท่ี 3-13 สถิติการรับนักศึกษา (Intake of First-Year Students) ปีการศึกษา 2557-2562 

Academic Year 
Applicants 

Plan No. Offered No. Admitted/Enrolled 
2557  80 73 70 
2558 80 81 77 
2559 80 79 74 
2560 80 91 79 
2561 80 81 79 
2562 80 90 87 
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Criterion 9 : Facilities and Infrastructure 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 
information technology are sufficient. 

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

study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 

technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure that 

enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, 
research, services and administration. 

7.  Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

AUN 9 
Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 
9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

       

Overall opinion        

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 9 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

คณะฯ มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา รวมถึง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดแผนด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ
และทันสมัยมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งน ามาประกอบการก าหนดแผน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม ส าหรับรองรับการใช้งานให้
เพียงพอ และตรงตามความต้องการ ดังจะเห็นได้จากแผนงบประมาณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2562 นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการจากคณาจารย์และสาขาวิชา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนด าเนินงานและแผนงบประมาณ 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อีกด้วย 

คณะฯ ได้มีการจัดห้องส าหรับการเรียนการสอน ห้องบรรยาย 
ห้องอ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องท ากิจกรรม
เสริมหลักสูตรจ านวน 7 ห้อง ห้องละหมาด นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัด
สถานที่ให้กับนักศึกษาเพ่ือท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบริเวณชั้นลอยของ
อาคาร โดยแบ่งเป็นส านักงานสโมสรนักศึกษา และห้องท ากิจกรรมชุมนุม
ต่างๆ และลานใต้ตึกคณะฯ อีกด้วย รวมทั้งได้มีการจัดห้องที่เป็นพ้ืนที่
ส าหรับปฏิบัติงานวิจัยของผู้ช่วยวิจัยและสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Notebook ปริ้นเตอร์ และมีเครื่องถ่ายเอกสารซึ่ง
รองรับการปฏิบัติงานทุกด้านรวมทั้งด้านวิจัยอีกด้วย 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียนมีความพร้อมใช้งาน  มี
ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
อย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี  2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 401 มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 402 มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง ซึ่งเพียงพอ

- ห้องบรรยายคณะ
เศรษฐศาสตร์  
- ห้องให้ค าปรึกษางานวิจัยชั้น 7  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

401 และ 402  
- แผนงบประมาณคณะ

เศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2562 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย 
12 ห้อง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวิจัย 

STATA และ EViews 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียน การสอน  
- ผลประเมินความพึงพอใจฝ่าย

โสตทัศนูปกรณ์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจฝ่าย

งานอาคารสถานที่ (ประเมิน
เฉพาะงานยานยนต์) 
- ผลประเมินความพึงพอใจของ

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ        
- ผลประเมินความพึงพอใจใน

การให้บริการส านักวิจัยและ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ส าหรับความต้องการใช้งานของนักศึกษา โดยมีรายการ Hardware และ 
Software ดังตารางที่ 3-14 

คณะฯ จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องบรรยาย 17 ห้อง 
โดยมีอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์ รวมทั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ Wi-Fi ครบทุก
ห้อง  

ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยได้ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้
งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ และได้ปรับปรุงซอร์ฟแวร์
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ รวมทั้งซอร์ฟแวร์
ส าหรับการวิจัย ให้มีความทันสมัยเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดในคณะฯ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมิณการความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้ใช้เป็นประจ าทุกปี และมีการตั้งแผนงบประมาณจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เครื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมี
งบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในกรณีแร่งด่วน ทั้งนี้
ได้น าผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ าสุดไปปรับปรุง โดยการเพ่ิมโน้ตบุคใน
ห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตัวเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

ส าหรับการใช้บริการห้องสมุดของคณะฯ โดยเรียกว่าห้องอ่าน
หนังสือนั้น เป็นสถานที่จัดบริการนั่งอ่านหนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ที่
หน่วยงานภายนอกให้ความอนุเคราะห์มอบให้ และจัดให้บริการยืมคืน
หนังสือรวมทั้งผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สาขาส่งมา
จัดเก็บไว้ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาและ
บุคลากรในบางกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาและคณาจารย์ใช้บริการนั่งอ่าน
หนังสืออย่างประปราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรม หรือ
ท างานกลุ่ม ทั้งนี้ คณะฯ เน้นให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย (ห้องสมุด
คุณหญิ งหลงฯ) ที่ เป็นแหล่ งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ ครบครันและ
หลากหลาย และมี เทคโนโลยีที่ทันสมั ย ซึ่ งคณะฯ ได้มีการสมทบ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาหนังสือต ารารวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ ไว้ที่
ส่วนกลางแล้ว อีกทั้งคณะฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องมีหอสมุดเฉพาะทาง ซึ่ง
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ตลอดจนแจ้ง
ความประสงค์จัดซื้อจัดหา และใช้บริการต่างๆ ที่หอสมุดกลางจัดให้บริการ
ได้ทั้งหมด 

ส าหรับการใช้บริการด้านวิจัยนั้น คณาจารย์และนักศึกษามีการรับ
บริการด้านวิจัย เช่น การขอทุนสนับสนุนโครงงานนักศึกษา/ปัญหาพิเศษ 
การใช้ พ้ื นที่ ห รื อห้ องต่ า งๆ  ในค ณ ะฯ  เพ่ื อด า เนิ น การวิจั ย  เช่ น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหาข้อมูลวิจัย ห้องฝ่ายงานวิจัยที่

พัฒนา ม.อ. 
- ผลประเมินความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
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ให้ค าแนะน าเรื่องทุนวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา ห้องอ่านหนังสือเป็น
พ้ืนที่ส าหรับปรึกษาหารือกันด้านวิจัย การท างานกลุ่ม หรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีลานใต้ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ที่
สามารถท ากิจกรรมวิชาการได้  

นอกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่คณะฯ จัดไว้ให้แล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลวิจัยต่างๆ ได้  

ทั้ งนี้  มีผลการประเมินความพึ งพอใจในอุปกรณ์ และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) ดังนี้ 

- ประเมินความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับดีมาก 

o การจัดวางและสภาพของโต๊ะ เก้าอ้ี รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ มี
ความเหมาะสม ได้คะแนน 4.18 

o ความสะอาด เป็นระเบียบ ระบบแอร์ มีความเหมาะสม ได้
คะแนน 4.34  

o ระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กล้อง
วงจรปิด ระบบดับเพลิง ได้คะแนน 4.21 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมินการความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้ใช้เป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้ได้ประเมิณเรื่องได้มีการจัดตั้งประมาณ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เครื่อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
และมีงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในกรณีแร่งด่วน 
ทั้งนี้ได้น าหัวข้อประเมินที่ได้คะแนนความพึงพอใจต่ าสุดไปปรับปรุง โดย
การเพ่ิมโน้ตบุคในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตัวเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน โดยมีคอมพิวเตอร์ (รวมถึงคอมพิวเตอร์ Computer Notebook) 
รวมทั้งหมด 93 เครื่อง 

- ประเมินความพึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม 
และคณะ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดีมาก 

-  ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ต่อการ
บริหารจัดการกองทุนวิจัยคณะฯ และการให้บริการของฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

o ความพึงพอใจในการด าเนินงานและบริการกองทุนวิจัยคณะฯ 
เท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง  

o มีความเห็นด้วยอย่างมากกับทุนแต่ละประเภท  
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o ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 3.97 อยู่ในระดับมาก  
โดยฝ่ายงานวิจัยได้น าผลการประเมินมาหารือร่วมกันในที่ประชุม

กรรมการกองทุนวิจัย และมีน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาวางแผนในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ดีขึ้น และให้ตรงตามความต้องการได้ประสิทธิผลมากขึ้น 
รวมถึงจะส ารวจความพึงพอใจและน าผลส ารวจมาวางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบต่อไป 

- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมใน
อาคาร และยานยนต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โดยได้ประเมินเฉพาะงานยาน
ยนต์ก่อน ซึ่งนักศึกษามีการรับบริการรถตู้ของคณะฯ เพ่ือไปศึกษาดูงาน 
ท ากิจกรรมต่างๆ หรือลงพ้ืนที่วิจัยด้วย) ในภาพรวมเท่ากับ 4.85 คะแนน 
อยู่ในระดับดีมาก โดยประเมินความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

o ด้านความสะอาดและความพร้อมของยานพาหนะ  
o ด้านกลิ่นและความพร้อมของยานพาหนะ  
o ระบบความเย็นภายในห้องโดยสาร  
o ความสะอาดและความพร้อมของเครื่องยนต์ในการเดินทาง 
o การขับขี่  (ความ เร็ว /การปฏิบั ติ ต ามกฎจราจร) ด้ าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  
o ขับรถด้วยความไม่ประมาท 
o ความตรงต่อเวลาที่นัดหมาย  
o ความสุภาพ ความเอ้ือเฟ้ือ/มีจิตบริการ 
o เตรียมความพร้อมและการศึกษาเส้นทาง  

- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (หอสมุดกลาง หรือหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ) ม.อ. ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

o ด้านทรัพยากรห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 
o ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 

4.03 
o ด้านบุคลากรของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 
o ด้านสถานที่/ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 
o ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 

 คณะฯ มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา รวมถึง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดแผนด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการ
และทันสมัยมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งน ามาประกอบการก าหนดแผน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม ส าหรับรองรับการใช้งานให้
เพียงพอ และตรงตามความต้องการ ดังจะเห็นได้จากแผนงบประมาณ
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คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2562 นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการจากคณาจารย์และสาขาวิชา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนด าเนินงานและแผนงบประมาณ 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยอีกด้วย 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research 

ฝ่ายงานห้องอ่านหนังสือมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ตลอดจนเสนอแผนงบประมาณไปยังฝ่ายงานนโยบายและแผนเพ่ือ
พิจารณาตั้งแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือรองรับการจัดซื้อจัดหาหนังสือ/
ต าราเพ่ือตอบสนองความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา ส าหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

คณะได้จัดให้บริการห้องอ่านหนังสือไว้ให้บริการนักศึกษาและ
คณาจารย์ภายในคณะ ถึงแม้ไม่ได้จัดระบบแบบห้องสมุด แต่จัดให้มี
หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ รวมถึงหนังสือ/รายงานวิจัยที่ ได้รับจาก
หน่วยงานภายนอกไว้ให้บุคลากรและนักศึกษาได้ค้นคว้า 

ส าหรับการให้บริการห้องสมุดของคณะฯ โดยเรียกว่าห้องอ่าน
หนังสือนั้น เป็นสถานที่จัดบริการนั่งอ่านหนังสือ ท ากิจกรรมแก่นักศึกษา
และบุคลากรในบางโอกาส ทั้งนี้ คณะฯ เน้นให้นักศึกษาและคณาจารย์
ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย (ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ) ที่เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ครบครันและหลากหลาย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักศึกษา
และคณาจารย์สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลเต็มรูปแบบรองรับการ
เรียนการสอนและสืบค้นเพื่ อการวิจัย  ซึ่ งคณะฯ ได้มีการสมทบ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาหนังสือต ารารวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ ไว้ที่
ส่วนกลางแล้ว อีกทั้งคณะฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องมีหอสมุดเฉพาะทาง ซึ่ง
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ตลอดจนแจ้ง
ความประสงค์จัดซื้อจัดหา และใช้บริการต่างๆ ที่หอสมุดกลางจัดให้บริการ
ได้ทั้งหมด 
  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (หอสมุดกลาง หรือหอสมุด
คุณหญิงหลงฯ) ม.อ. ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

o ด้านทรัพยากรห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 
o ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 

4.03 
o ด้านบุคลากรของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี ฝ่าย
งานห้องอ่านหนังสือ 

- แผนงบประมาณประจ าปี 
2562 

- ผลประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลงฯ (หอสมุดกลาง หรือ
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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o ด้านสถานที่/ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 
o ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 

ฝ่ายงานห้องอ่านหนังสือ ได้พิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ จากผลการประเมินของหอสมุดกลาง 
มาประกอบการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ด้วย ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ ห้องสมุดกลางได้จัดให้บริการที่เพียงพอและเหมาะสมมาก
แล้ว 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and 
research 

คณะได้มีการจัดห้องส าหรับการเรียนการสอน ห้องบรรยาย ห้อง
อ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์
ส าหรับปฏิบัติงานวิจัย เช่น ให้ยืมใช้ Notebook ให้ใช้เครื่องปริ้นเตอร์ 
และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเครื่อง Fax ด้วย นอกจากนี้ยังจัดพ้ืนที่
ส าหรับผู้ช่วยวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยแต่ละสาขาวิชา 

จ านวนห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 2 ห้องคือ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 401 มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 402 มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดูแล และคอยบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT ส าหรับปฏิบัติงานวิจัย และ
ในส านักงานและห้องพักอาจารย์ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มี
การปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ
โปรแกรมส าหรับงานวิจัยให้ทันสมัย โดยมีโปแกรมที่เกี่ยวข้องแสดงดัง
ตาราง 3-13 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมิณการความพึงพอใจ
ของนักศึกษาผู้ใช้เป็นประจ าทุกปี โดยผลประเมินประจ าปีการศึกษา 
2561 คือระดับดี มีคะแนนเท่ากับ 3.94 และมีน าผลการประเมินมา
วางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีการตั้งแผน
งบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เครื่อง เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน และมีงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม
ในกรณีแร่งด่วน ทั้งนี้ได้น าผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ าสุดไปปรับปรุง 
โดยการเพ่ิมโน้ตบุคในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตัวเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ต่อไป 

นอกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่คณะฯ จัดไว้ให้แล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน และการสืบค้น
ข้อมูลวิจัยต่างๆ ได้  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
401 และ 402 
- แผนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 
- สมุดรับแจ้งข้อขัดข้องในการใช้

งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย 
12 ห้อง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวิจัย 

STATA และ EViews 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

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

หลักสูตรได้ใช้ระบบ Learning Management System (LMS)  
ของมหาวิทยาลัยในการสื่อสารกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน สนับสนุน
การเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละรายวิชา มีการจัดอบรม
สืบค้นข้อสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการ
ค้นหาข้อมูลวิจัย 

มีอุปกรณ์สารสนเทศและ Software ที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยมีการประเมินความเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
ในทุกภาคการศึกษา 

นอกจากนี้คณะและศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
ระบบ WiFi ไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในบริเวณคณะฯ อย่าง
ทั่วถึงเพ่ือสามารถเข้าถึงระบบ Internet ส าหรับสืบค้นหาข้อมูลและวิจัย
ได้ รวมถึงมีการบ ารุงรักษา และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้มีคุณภาพใช้
งานได้อยู่เสมอ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมิณการความพึงพอใจ
ของนักศึกษาผู้ใช้เป็นประจ าทุกปี โดยผลประเมินประจ าปีการศึกษา 
2561 คือระดับดี มีคะแนนเท่ากับ 3.94 และมีน าผลการประเมินมา
วางแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น โดย
ตั้งแผนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี ปีละ 5 เครื่อง เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน และมีงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซื้ออุปกรณ์
เพ่ิมเติมในกรณีแร่งด่วน ทั้งนี้ ได้น าผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ าสุดไป
ปรับปรุง โดยการเพ่ิมโน้ตบุคในห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตัวเพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ต่อไป 

นอกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และ
พ้ืนที่ต่างๆ ที่คณะฯ จัดไว้ให้แล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน และการสืบค้น
ข้อมูลวิจัยต่างๆ ได้  

- ระบบ LMS 
- แบบแจ้งความประสงค์จัด

อบรมสืบค้นแก่นักศึกษา 
- Software ในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- จุดติดตั้ง WiFi ของคณะฯ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

401 และ 402 
- แผนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2562 
- สมุดรับแจ้งข้อขัดข้องในการใช้

งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยาย 
12 ห้อง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวิจัย 

STATA และ EViews 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ม.อ. 

 

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

คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการภูมิทัศน์นี้เพ่ือร่วมกันวางแผน และปรับปรุง
ด้านสภาพแวดล้อมทั้ งในอาคารและนอกอาคารให้มีความสะอาด 
ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ซึ่งฝ่ายงานอาคารสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง โดยน าผลการประเมินความ พึงพอใจด้านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมในอาคารและยานยนต์ มาประกอบการก าหนดแผนปฏิบัติงาน

- ประกาศการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภูมิทัศน์ 
- พ้ืนที่ใช้งานส าหรับผู้พิการใน

บริเวณอาคารคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
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ประจ าปี และแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และการก่อสร้าง
ต่างๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีพ้ืนที่ทางเดิน ทางลาดแทนบันได ห้องน้ า 
และลิฟท์ที่เอ้ือต่อการใช้งานของผู้พิการ ดังจะเห็นได้จาก มีทางเดินส าหรับ
รถเข็นผู้พิการ มีปุ่มกดลิฟท์ที่อยู่ในระดับต่ า สะดวกส าหรับผู้พิการที่นั่ง
รถเข็นและความเร็วในการเปิด-ปิดลิฟท์ช้าลง เมื่อมีการกดใช้ปุ่มส าหรับผู้
พิการ มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการโดยเฉพาะที่มีพ้ืนราบเรียบไม่ต่างระดับ และ
มีราวเหล็กส าหรับเกาะยึดบริเวณโถส้วม เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
บุคคลผู้มีความต้องการพิเศษดังเช่นผู้พิการอีกด้วย 

 

ตารางท่ี 3-14 รายการ Hardware และ Software ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ 
Hardware และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ Software 

Hardware คอมพิวเตอร์ 
1) Computer  93 ตัว 
2) Printer  6 ตัว 
3) Wi-Fi  19 จุด 

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
4) แอมป์  13 ตัว 
5) ไมค์ไร้สาย 14 ตัว 
6) ไมค์สาย  11 ตัว 
7) จอ 200  2 เครื่อง 
8) จอ 100-200 11 เครื่อง 
9) โปรเจคเตอร์ 14  เครื่อง 
10) วิชวลไลเซอร์ 4 ตัว 

1) Microsoft Windows 10  
2)  Microsoft Office 2016 / office 365  
3) Adobe Acrobat Reader 
4) PyCham  
5) MxControl   
6) Spinetix   
7) Expression Studio   
8) Visual Studio Enterprise 2017  
9) Windows Server 2012 R2   
10) VMware Workstation 
11) GeoDa 
12) Eviews 
13) STATA 
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Criterion 10 : Quality Enhancement 

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

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

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

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

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

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

AUN 10  
Quality Enhancement 



 

91 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
คะแนน 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

Overall opinion        
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 10 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
10.1Stakeholders’needs and feedback serves as input to curriculum design and development 

• จากการพบผู้ใช้บัณฑิตในโอกาสต่างๆ (การนิเทศสหนักศึกษา การ
ประชุมผู้ปกครอง การพบผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะต่อ
หลักสูตร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า
ในโอกาสต่างๆ) พบว่าผู้ใช้บัณฑิตนอกจากต้องการบัณฑิตผู้ที่มีความรู้
ความสามารถแล้ว ส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ปรับตัว สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และให้
ความส าคัญกับความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในสถาน

- มคอ 2 ภาคผนวก จ 
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ก าหนดการนิเทศสหกิจ

ศึกษา 
- การประเมินผลการฝึกงาน

จากสถานประกอบการ 
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ประกอบการ  ซึ่งพบว่าบัณฑิตที่พึงประสงค์จะต้องมีคุณสมบัติทั้งใน
ด้านองค์ความรู้ (ซึ่งสอดคล้องกับ ELO ข้อ 1-2 ของหลักสูตร) และ
ทักษะการท างาน การใช้ชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม (ซึ่งสอดคล้อง
กับ ELO ข้อ 3-7 ของหลักสูตร)   

• มีการรับฟังข้อแนะน าจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ เป็นที่ต้องการ และมีการน าข้อแนะน า
เหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร อย่างไรก็ตามยังมี
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) อีกหลายกลุ่ม ที่ทางหลักสูตร
จะต้องวางกลไกเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- รายงานผลการฝึกงานของ
นักศึกษา 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และ รายงานวิจัยของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 3 
ราย 

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

• หลักสูตรได้รับการประเมินและปรับปรุงผ่านกระบวนการติดตามของ
สาขาวิชา ตลอดจนการด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูล
ปรับปรุงตามรอบที่ก าหนด 

• มีการรวมรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มวิชาชีพ
เลือกต่างๆ เช่น การส ารวจความสนใจในการเรียนวิชาชีพเลือกใน
คณะฯ การประเมินผลการเลือกกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกสาขาของ
นักศึกษา   

• มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบปฏิบัติของ สกอ. 
และตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการ
ประเมินกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ท า
ให้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า กระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรนั้นมี
ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงในประการใดบ้าง 

- รายงานผลส ารวจการ
เลือกกลุ่มวิชาชีพเลือก
นอกสาขาของนักศึกษา   

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

• มีการติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ผ่านการสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงและบริหารหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง
ต่อไป 

• การก าหนดกระบวนการเพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนกับ PLOs นั้น จะเริ่มชัดเจนขึ้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบการปรับหลักสูตรใหม ่2564  

- รายงานสรุปผลการ
สัมมนาสาขาเศรษฐศาสตร์ 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 
 คณาจารย์มีการท าโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และได้มีการน า
ผลงานวิจัยและประสบการณ์วิจัย มาบูรณาการสู่การเรียนการสอนนักศึกษา 

- ฐานข้อมูลการท า
โครงการวิจัยของอาจารย์ 
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ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นภาพองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน ท าให้
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อโครงการวิจัยที่อยู่ในเครือข่ายความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์มาก าหนดเป็นหัวข้อโครงงานนักศึกษา/ปัญหาพิเศษเพ่ือต่อยอด
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ตัวอย่างผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่สามารถพัฒนาเป็นรายวิชาชีพเลือกของหลักสูตร ดังนี้ 

• มีการน าผลงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิชา 
875-465 หั วข้อพิ เศษทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร: กรณีศึกษา
ทะเลสาบสงขลา) ในหลักสูตร 2554  ซึ่ งต่อมาบรรจุ เป็ นวิชา 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร: กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา  
ในหลักสูตร 2559  

• การใช้ผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขา ในการเรียนการสอนในวิชา
ต่างๆ เช่น การใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งใน
วิชาการวิเคราะห์โครงการ วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และวิชา
เศรษฐศาสตร์เมือง เป็นต้น 

- หัวข้อโครงงานวิจัยของ
นักศึกษา 
- ค าร้องขอเปิดวิชาพิเศษ 
- มคอ 2  ปี 2559 
- มคอ 3  ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

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

คณะฯ มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา รวมถึงความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาเป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดแผนด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการและทันสมัยมาก
ขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งน ามาประกอบการก าหนดแผนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม ส าหรับรองรับการใช้งานให้เพียงพอ และตรงตามความ
ต้องการ ดังจะเห็นได้จากแผนงบประมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2562 
นอกจากนี้  ยังรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากคณาจารย์และ
สาขาวิชา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน
ด าเนินงานและแผนงบประมาณ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ รวมถึงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัย อีกด้วย 

คณะฯ ได้มีการจัดห้องส าหรับการเรียนการสอน ห้องบรรยาย ห้อง
อ่านหนังสือ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรจ านวน 7 ห้อง ห้องละหมาด นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดสถานที่ให้กับ
นักศึกษาเพ่ือท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบริเวณชั้นลอยของอาคาร โดยแบ่งเป็น
ส านักงานสโมสรนักศึกษา และห้องท ากิจกรรมชุมนุมต่างๆ และลานใต้ตึก
คณะฯ อีกด้วย รวมทั้งได้มีการจัดห้องที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงานวิจัยของ
ผู้ช่วยวิจัยและสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
Notebook ปริ้นเตอร์ และมีเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งรองรับการปฏิบัติงานทุกด้าน
รวมทั้งด้านวิจัยอีกด้วย 

- ห้องบรรยายคณะ
เศรษฐศาสตร์  
- ห้องให้ค าปรึกษางานวิจัย

ชั้น 7  
- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 401 และ 
402  
- แผนงบประมาณคณะ

เศรษฐศาสตร์ประจ าปี 
2562 
- ซอร์ฟแวร์ห้องปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และห้อง
บรรยาย 12 ห้อง 
- ซอร์ฟแวร์ส าหรับงานวิจัย 

STATA และ EViews 
- ผลการประเมินความพึง

พอใจสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียน การ
สอน  
- ผลประเมินความพึงพอใจ
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อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียนมีความพ ร้อมใช้งาน มี

ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นและโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
อย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 401 มี
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 402 มี
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง ซึ่งเพียงพอส าหรับความต้องการใช้งาน
ของนักศึกษา 

คณะฯ จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องบรรยาย 17 ห้อง โดย
มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ 
รวมทั้งระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต และระบบ Wi-Fi ครบทุกห้อง  

ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  โดยได้ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลอดภาพโปรเจคเตอร์ที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ และได้ปรับปรุงซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ รวมทั้งซอร์ฟแวร์ส าหรับการวิจัย ให้
มีความทันสมัยเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดในคณะฯ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการประเมิณการความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้ใช้เป็นประจ าทุกปี และมีการตั้งแผนงบประมาณจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกปี  ปีละ 5 เครื่อง เพ่ือให้ เพีย งพอต่อการใช้งาน และมี
งบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงและซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในกรณีแร่งด่วน ทั้งนี้ได้
น าผลการประเมินที่ ได้คะแนนต่ าสุดไปปรับปรุง โดยการเพ่ิมโน้ตบุคใน
ห้องเรียน 401 เป็นจ านวน 10 ตัวเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส าหรับการใช้บริการห้องสมุดของคณะฯ โดยเรียกว่าห้องอ่านหนังสือ
นั้น เป็นสถานที่จัดบริการนั่งอ่านหนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานภายนอก
ให้ความอนุเคราะห์มอบให้ และจัดให้บริการยืมคืนหนังสือรวมทั้งผลงานวิจัย
ของนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สาขาส่งมาจัดเก็บไว้ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่
ส าหรับจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรในบางกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาและ
คณาจารย์ใช้บริการนั่งอ่านหนังสืออย่างประปราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่
ส าหรับท ากิจกรรม หรือท างานกลุ่ม ทั้ งนี้  คณะฯ เน้นให้นักศึกษาและ
คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัย (ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ) ที่เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครบ
ครันและหลากหลาย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งคณะฯ ได้มีการสมทบ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาหนังสือต ารารวมถึงค่าใช้บริการต่างๆ ไว้ที่
ส่วนกลางแล้ว อีกทั้งคณะฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องมีหอสมุดเฉพาะทาง ซึ่ง
นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง ตลอดจนแจ้งความ
ประสงค์จัดซื้อจัดหา และใช้บริการต่างๆ ที่หอสมุดกลางจัดให้บริการได้ทั้งหมด 

ส าหรับการใช้บริการด้านวิจัยนั้น คณาจารย์และนักศึกษามีการรับ
บริการด้านวิจัย เช่น การขอทุนสนับสนุนโครงงานนักศึกษา/ปัญหาพิเศษ การ

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายงานอาคารสถานที่ 
(ประเมินเฉพาะงานยาน
ยนต์) 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ        
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการส านักวิจัย
และพัฒนา ม.อ. 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ม.อ. 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใช้พ้ืนที่หรือห้องต่างๆ ในคณะฯ เพ่ือด าเนินการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลวิจัย ห้องฝ่ายงานวิจัยที่ให้ค าแนะน าเรื่อง
ทุนวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา ห้องอ่านหนั งสือเป็น พ้ืนที่ส าหรับ
ปรึกษาหารือกันด้านวิจัย การท างานกลุ่ม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการของ
นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีลานใต้ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ที่สามารถท ากิจกรรม
วิชาการได้  

นอกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และพ้ืนที่
ต่ างๆ ที่ คณะฯ จัดไว้ ให้แล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลวิจัยต่างๆ ได้  

ทั้งนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียน
รวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ) ดังนี้ 

- ประเมินความพึงพอใจสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับดีมาก  

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับดีมาก 

- ประเมินความพึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม และ
คณะ มีผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดีมาก 

-  ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุนวิจัยคณะฯ และการให้บริการของฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

o ความพึงพอใจในการด าเนินงานและบริการกองทุนวิจัยคณะฯ 
เท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง  

o มีความเห็นด้วยอย่างมากกับทุนแต่ละประเภท  
o ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 3.97 อยู่ในระดับมาก  

- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมใน
อาคาร และยานยนต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โดยได้ประเมินเฉพาะงานยานยนต์
ก่อน ซึ่งนักศึกษามีการรับบริการรถตู้ของคณะฯ เพ่ือไปศึกษาดูงาน ท า
กิจกรรมต่างๆ หรือลงพ้ืนที่วิจัยด้วย) ในภาพรวมเท่ากับ 4.85 คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก  
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านัก

ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (หอสมุดกลาง หรือหอสมุดคุณหญิงหลง
ฯ) ม.อ. ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 
3.94 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 โดยแต่ละฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีการน าผลการประเมินตามเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement 
- การรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการโดยใช้

ข้อมูลผ่านกระบวนการฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสต่างๆ 

- มีกระบวนการรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  (stakeholders) เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร แต่ไม่เคยมีการประเมินผลกระบวนการ
ดังกล่าว 

- เมื่อได้ผลการประเมินแล้ว หลักสูตรน ามาพูดคุยหารือกันในการ
ประชุมสาขาวิชา และก าหนดแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ให้มีผลลัพธ์ดีขึ้นต่อไป 

- รายงานการประชุมสาขาฯ 
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Criterion 11: Output 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

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

       

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

       

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

   
 

    

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

       

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

       

Overall opinion        

AUN 11 
Output 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 11 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement  
 อัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 84.75 ดังตารางที่ 3-15 โดย
พบว่านักศึกษาจ านวนหนึ่ง ภายหลังการเรียนในชั้นปีที่ 1 แล้วพบว่าตนเอง
ไม่มีความถนัด และจะมีการปรับตัวย้ายไปเรียนในสาขาใหม่อยู่เสมอ 

มีกลไกการติดตามและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในรายวิชา และ

ในชั้นปีต่างๆ 
2. ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น  facebook ในการติดตามหรือให้

ค าปรึกษากับนักศึกษา 
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้ง

ในและนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากที่คณะจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษา 

- ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้า และคงอยู่ ใน
ฐานข้อมูล Online ของคณะฯ 
- รายงานการประชุมสาขา 
- Facebook, Page 
 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement  
 นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 ใช้เวลาเรียนสี่ปีตามโครงสร้างของ
หลักสูตร ดังตารางที่ 3-15 

- ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้า และคงอยู่ ใน
ฐานข้อมูล Online ของคณะฯ 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement  
 นักศึกษาได้งานท าในต าแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย  ซึ่งสอดคล้อง
กับธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ที่สามารถท างานได้หลากหลายสาขา  
 

- ตารางสรุปภาวะการท างาน
ของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบ
ปีการศึกษา 2561 (ส ารวจใน
ปีการศึกษา 2562) 

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

นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาโจทย์วิจัยในระดับพ้ืนฐานได้ โดยงานวิจัยของนักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในส่วนจุลภาคและ 
มหภาค 

- รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของ
นักศึกษา 

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

มีการติดตามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ 

- นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  และ
สามารถเสนอความคิดเห็นอ่ืนๆ ผ่านช่องทาง Facebook ของสาขาวิชา 

- ผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ 
- ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ของนายจ้างของกองแผนงาน 
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หรือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

- กองแผนงานส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นต่างๆ ทั้งด้าน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
เป็นต้น 

- ประชุมปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย 

ทั้งนี้ ยังไม่มีเกณฑ์เพ่ือเทียบเคียงระดับความพึงพอใจกับหลักสูตร
เดียวกันในต่างคณะ/สถาบัน 

- การประชุมปรับปรุงหลักสูตร  
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ตารางที ่3-15 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา/ตกออก/ลาออก และอัตราการคงอยู่และตกออก/ลาออก ของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  
ปีการศึกษา 2556-2562 
 

ปีการศึกษา 
รับเขา้/ 

รายงานตัว 

ส าเร็จการศึกษา ลาออก ตกออก 

ตกค้าง 
อัตรา 
คงอยู่ 

อัตรา 
ตกออก/ลาออก 

ส าเร็จตามระยะ 
เวลา ภาย ใน 

3 ป ี
ภาย ใน 

4 ป ี
ภาย ใน 
>4 ป ี

ระหว่าง
ปีที่ 1 

ระหว่าง
ปีที่ 2 

ระหว่าง
ปีที่ 3 

ระหว่าง
ปีที่ 4 

ปี 4 
ขึ้นไป 

ระหว่างปี
ที่ 1 

ระหว่างปี
ที่ 2 

ระหว่างปี
ที่ 3 

ระหว่างปี
ที่ 4 

ปี 4 ขึ้น
ไป 

2556 85 0 73 2 0 6 0 0 0 1 2 0 0 0 1 89.41 10.59 85.88 

2557 84 0 72 2 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 3 91.67 8.33 85.71 

2558 77 0 66 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 4 90.91 9.09 85.71 

2559 74 0 50 0 4 6 1 0 0 4 0 0 0 0 n/a 79.73 20.27 84.75 

2560 79 n/a n/a n/a 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 n/a 86.08 13.92 n/a 

2561 79 n/a n/a n/a 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 n/a 88.61 11.39 n/a 

2562 87 - ยังไม่มีข้อมูล - 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

 

จุดแข็ง  
1. ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามความสนใจและสอดคล้องกับศักยภาพ

ของผู้เรียน และมีการออกแบบเพ่ือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการออกแบบให้มีสัดส่วน
การบังคับเท่าที่จ าเป็นและเพ่ิมสัดส่วนการเลือกเรียนตามศักยภาพและความสนใจให้มากที่สุด รวมทั้งการจัด
ให้นักศึกษาเลือกวิชาชีพเลือกไดห้ลากหลายทั้งวิชาชีพเลือกภายในคณะฯ และวิชาชีพเลือกภายนอกคณะฯ ใน
ส่วนของการเลือกเรียนภายนอกคณะนั้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเป็นระบบ จึงได้ คัดสรร
วิชาชีพเลือกนอกคณะฯ โดยจัดเป็นกลุ่มกว้างๆ 4 กลุ่มวิชา ไว้เป็นแนวทางให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจ 
พร้อมการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

2. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะทางปัญญา ทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล และความสามารถในการท างานเป็นทีม ซึ่ งเป็นสิ่งอันพึงป ระสงค์ของบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ โดยมีการเตรียมการทั้งในด้านอาคารสถานที่ การจัดท าโครงการน าร่องตั้งแต่รุ่นที่ 1 และมีการ
พัฒนาสรุปบทเรียนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
ทักษะที่โดดเด่น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองภายหลังจบการศึกษา   

3. จัดให้นักศึกษามี โอกาสในการเลือกฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
องค์การณ์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ  

4. การเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงสามารถสนับสนุนการใช้สถานการณ์จริงทางเศรษฐกิจในชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรู้ 
(Area Based Learning) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับสถานการณ์จริงได้ เช่น การเรียนการ
สอนในรายวิชาการวิเคราะห์โครงการ วิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ วิชาโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ วิชา
เศรษฐศาสตร์เมือง และวิชาสัมมนา เป็นต้น ประกอบกับการน าวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการแก้ปัญหา (Problem solving learning: PSL) และกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based leaning) มาประยุกต์ใช้ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากการใช้โจทย์ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

5. หลักสูตรมีการออกแบบให้มีการเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเชื่อมโยงรายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และวิชาโครงการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อเนื่องในประเด็นเดียวกัน ท าให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
น าเสนอในเวทีวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และในหลักสูตรปี 2559 ได้เชื่อมโยงรายวิชาวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์กับสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเตรียมการท าวิจัยในสถานประกอบการได้อย่างเป็น
รูปธรรม และบรรลุเป้าหมายทั้งผู้เรียนและสถานประกอบการ  

6. อาจารย์ในสาขามีศักยภาพทางวิชาการ และมีความสนใจพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงเป็นโอกาสดีของหลักสูตรและผู้เรียน 

 

ด้วยจุดแข็งต่างๆ ดังกล่าว ท าให้นักศึกษาที่เรียนดีได้รับการกระตุ้นจูงใจฝึกฝนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และมีผลการเรียนดีขึ้น ในขณะเดียวกันกระบวนการจัดหลักสูตรได้ช่วยให้นักศึกษาระดับปานกลางและ
นักศึกษาทีเ่รียนอ่อนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างน่าพอใจ 



 

102 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ต ารา และเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ 
2. การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ระหว่างกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และสะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งการประเมินทักษะต่างๆ ระหว่างทางการจัดกระบวนการกลุ่ม
ของหลักสูตร 

3. การจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระบบประเมินตนเองที่เป็นระบบความร่วมมือกัน
ในทุกภาคส่วนของคณะ 

4. การสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมอบหมายให้อ่านต ารา
หรือบทความภาษาอังกฤษประกอบการเรียน 

5. การยกระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

6. การจัดระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างหลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้หลักสูตรให้เป็น
รูปธรรมขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดกลุ่มอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ เช่น กลุ่มเศรษฐศาสตร์จุลภาค  กลุ่มเศรษฐศาสตร์  
มหภาค เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือความร่วมมือในการวิเคราะห์ทบทวนเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็นแนวทางในการจัดท าต ารา เอกสารประกอบการสอน และสื่อการเรียนต่างๆ 

2. การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ
การประเมินการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 

3. จัดกระบวนการให้ฝ่ายสนับสนุนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพ่ิมข้ึน 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มี Visiting 
Professor เพ่ือช่วยให้ค าปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา การจัดกลุ่มสนทนา
ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละครั้ง    

5. การสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมที่ท าเป็นประจ าใน
คณะฯ เช่นการจัดแข่งขันตอบปัญหาทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในรูปกลุ่มอิสระและพัฒนา
เป็นชุมชุมต่อไป  

6. การก าหนดให้ประเด็น “ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในตลาดแรงงาน” ให้เป็น
ประเด็นวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพ่ือพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยท าการศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
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ส่วนที่ 5  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2562 

 
CdsName CdsValues 

1.จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
- ---ระดับปริญญาตรี 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
2.จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
- ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
3.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (ณ ปีการศึกษา 2561) 287 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 287 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
4.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
(ณ ปีการศึกษา 2561) 

15 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  9 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 13 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
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CdsName CdsValues 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
5.คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
- - --ระดับปริญญาตรี 0 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
- - --ระดับปริญญาโท 0 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
- - --ระดับปริญญาเอก 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
6.จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 
- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0 

- - - -บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอื
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

1 

- - - -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0 
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- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 

- - - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

3 

- - - -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
- - - -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 
- - - -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
- - - -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
- - - -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

0 

- - - -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
- - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

n/a 

7.การมีงานท าของบัณฑิต (บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2561 ส ารวจในปีการศึกษา 2562)  
จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีทั้งหมด 68 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

66 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

24 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 
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จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,262.50 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) (บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2560 ส ารวจ ณ ปีการศึกษา 2562) 

4.23 

8.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ไม่เปิดสอนระดับปริญญาโท) - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- 

- - - -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
- - - -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 
- - - -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

- - - -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- - - -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
- - - -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

- - - -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

- - - -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

- - - -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
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- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
9.ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ไม่เปิดสอนระดับปริญญาเอก) - 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนา
นานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
หมายเหตุ : ข้อมูลผลการด าเนินงานทั่วไป ยึดตามปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
     ข้อมูลงบประมาณ เช่น เงินทุนวิจัย ยึดตามปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
     ข้อมูลผลงาน Publication ยึดตามปี พ.ศ.2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) 
 


