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ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน  
สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 
3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีความคาดหวังว่า รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึง
การมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 
 

นายวศิน ยุวนะเตมีย์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค-ฉ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญรูปภาพ ซ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ฌ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ญ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 3 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 4 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 5 
 AUN QA Version 3  
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 18 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 25 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 30 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 38 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 56 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 74 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  98 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 103 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 118 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 127 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 135 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 148 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 149 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 153 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 157 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 158 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
  
ตาราง 1.1 ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจ 21 
ตาราง 1.2 ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ 22 
 ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
ตาราง 1.3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและศาสตร์บริหารธุรกิจและศาสตร์ทั่วไป 22 
ตาราง 2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 27 
ตาราง 2.2 การรับรู้ข้อมูลหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 28  
ตาราง 3.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาและระดับหลักสูตร 32 

ตาราง 3.2 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 32 
ตาราง 3.3 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2559 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  34  
ตาราง 3.4 แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 35 
ตาราง 4.1 ระดับความพึงพอใจของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ 41 
              วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตาราง 4.2 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 45  
              และวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตาราง 4.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560-2561 51 
ตาราง 4.4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 52 
ตาราง 4.5 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 52  
ตาราง 4.6 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 55 
ตาราง 5.1 ความสอดคล้องของการประเมินผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 59 
ตาราง 5.2 ผลการประเมิน Exit Exam เปรียบเทียบ ปี 2560 และ 2561 64 
ตาราง 5.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต   65 
         เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2561 
ตาราง 5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต  65 
  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 
ตาราง 5.5  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนกลางของหลักสูตร 67 
ตาราง 5.6 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา 5 ด้าน และวิธีการทวนสอบ 68 
ตาราง 5.7 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบ  69 
               ปีการศึกษา 2560-2561 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 

ตาราง 5.8 ระดับรับฟังความคิดเห็นและวิธีการเข้าถึง 70 
ตาราง 5.9 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจ 73 
ตาราง 6.1 ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 77 
ตาราง 6.2 ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 77 
ตาราง 6.3 ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 77 
ตาราง 6.4 ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 78 
ตาราง 6.5 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 79 
ตาราง 6.6 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 80 
ตาราง 6.7 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 85 

      ตาราง 6.8 แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 89 
               ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ตาราง 6.9 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ที่ผ่านมาและประมาณการณ์ 3 ปีข้างหน้า 90 
ตาราง 6.10 แสดงภาระงานสอนของอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2560 91  
ตาราง 6.11 การบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  92 
                 ปีการศึกษา 2561   
ตาราง 6.12 การบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   96 
ตาราง 7.1 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ   100 
ตาราง 8.1 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร  105 
ตาราง 8.2 ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  105 
ตาราง 8.3 ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี  105 
ตาราง 8.4 เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ ผ่านระบบ Thai University Central Admission   106 
  System ปี 2561 
ตาราง 8.5 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน  109 
ตาราง 8.6 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน  109 
ตาราง 8.7 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน  109 
ตาราง 8.8 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน  110 
ตาราง 8.9 ภาระการเรียนของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2561  112 
ตาราง 8.10 สถานภาพรอพินิจและพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   113 
                ปีการศึกษา 2559-2561  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
 
ตาราง 8.11 โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (1)  114 
       และทักษะการประกอบอาชีพ (2) ปีการศึกษา 2561 
ตาราง 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 120 
ตาราง 9.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559-2561 120 
ตาราง 9.3 เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 121 
 ในปีการศึกษา 2559-2561  
ตาราง 9.4 จ านวนสื่อสารสนเทศที่ซื้อเข้าห้องสมุด 122 
ตาราง 9.5 จ านวนนิสิตที่นับถือ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ แยกตามชั้นปีการศึกษา 125 
 และกลุ่มสาขา 
ตาราง 10.1 ความพึงพอใจภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 132 
 ในปีการศึกษา 2559-2561 
ตาราง 10.2 ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อสิ่งสนับสนุน 132 
   การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559-2561 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต...265… คน อาจารย์ประจ า...6...คน คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน……0…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจ านวน……2……. คน  

งบประมาณในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 3,272,702.10 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
474,599.58 บาท และเงินรายได้ 2,798,102.52 บาท  
 

 ผลกำรประเมินทั้ง…11…..ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ......3.......... 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ ....3.... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ ....3.... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ ....3.... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ ....4.... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ ....4.... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ ....3.... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ ....3.... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ ....4.... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ ....4.... 
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AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ ....3.... 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  

1. กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้าน 
2.  กระบวนการติดตามผลการเรียน และก ากับดูแลนิสิตในระหว่างการศึกษาท่ีดี พิจารณาได้จาก

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ และรอพินิจที่ลดลง 
3.  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือทราบแนวโน้มและมีคู่เทียบเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ   

1. การผลักดนัการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการของนิสิตในหลักสูตร 
2. ความต่อเนื่องของการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. การแสดงข้อมูลเชิงตัวเลข ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในบางประเด็น ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง

แนวโน้ม (3 ปีขึ้นไป) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน่) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคูก่ับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1 

-ปรัชญา- 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้เท่าทัน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง   
-ความส าคัญ- 

 การด าเนินงานของภาคธุรกิจมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขัน  สามารถ
ปรับตัว และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการด าเนินงานทางธุรกิจ จึงต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารและจัดการองค์รวม และความรู้เฉพาะด้าน ไม่ว่าเป็น
ด้านการตลาดและ/หรือด้านการเงิน เพ่ือสามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนาและประยุกต์ท าให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติต่อไป 

กลุ่มวิชาการตลาดมีเนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิชาต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการตรา
สินค้า การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการการขาย การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด และ
สัมมนาการตลาด ส าหรับกลุ่มวิชาการเงินมีเนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดการเงินและตรา
สารการเงิน การจัดการสินเชื่อ การจัดการทางการเงิน หลักและนโยบายการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้
ทางการเงิน สถาบันการเงิน การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ
จัดการการเงินระหว่างประเทศ และสัมมนาการเงิน โดยทั้ง  2 กลุ่มวิชา ได้เพ่ิมรายวิชาการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมตนเองในด้านต่าง ๆ ก่อนการฝึกงาน หรือการปฎิบัติสหกิจศึกษา รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ไดม้ีการติดต่อกับองค์กร และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมทั้งเชิญบุคลากรของ
องค์กร และสถานประกอบการต่างๆ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาด และการเงินมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
และวิทยากรด้วย 

-วัตถุประสงค์- 
 หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารธุรกิจ 

กลุ่มการตลาด และกลุ่มการเงิน เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพใน
ด้านดังกล่าวข้างต้น 

 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมโยง

เกี่ยวขอ้งกับหลกัสูตร 



 หน้า 3 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร   

  2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็น 
ระบบและประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้       
  3) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ    
  4) มีความเป็นผู้น ามนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อส่วนรวม    
 5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. โครงสร้างหลักสูตร  

 
3.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต 
3.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 1.1)  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า       12   หน่วยกิต 
 1.2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา      

           ไม่น้อยกว่า 4          หน่วยกิต 
 1.3)  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม            
       และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7   หน่วยกิต 
 1.4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
 1.5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3   หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกน      51   หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาเอก*  ไม่น้อยกว่า  48   หน่วยกิต 
                   วิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

 
 



 หน้า 4 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6 คน และอาจารย์ทั้ง 6 คน ไม่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 2 คน และระดับปริญญาโท 4 คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ทั้งหมด มี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 คน และคุณวุฒิ
สัมพันธ์ 1 คน  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรง และสัมพันธ์
กับหลักสูตร 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์

พิเศษ (ถ้ามี) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ไม่มีการประเมิน 
 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มีการประเมิน 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการประเมิน 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ไม่มีการประเมิน 

 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ไม่มีการประเมิน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบ และเปิด
สอนในปีการศึกษา 2559 โดยรอบต่อไปของการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12  
     เป็นไปตามเกณฑ์  
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25540191102879 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2  

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมาย
เหตุ 

 

1. นายลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด.(บรหิารธุรกจิ
อุตสาหกรรม)   
บธ.ม. (การเงิน) 
บธ.บ. (การตลาด)  

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2. นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (บัญชี)  

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

3. นางสาวอัชราภรณ์   
พลยานันท ์

MCom (Marketing)  
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)    

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

4. นางสาววชิราภรณ์  
ศรีพุทธ 

วท.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ)  
บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร)  

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

5. นางสาวภัญนภสั 
พฤกษากิจ   

บธ.ม. (การตลาดและ
การจัดการ)  
บธ.บ. (การตลาด) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

6. นายณมณ ศรหริัญ บธ.ม. (การเงิน)  
บธ.บ. (การจัดการ)   

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 7 
 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นายลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด (บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

บธ.ม. (การเงิน) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2. นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (บัญชี) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3. นางสาวรัฐดากร  
    บ ารุงศาสตร ์

บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป) 

ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

4. นางสาววชิราภรณ์  
ศรีพุทธ 

ปร.ด. (การจดัการ
ทรัพยากรมุนษย์) 
วท.ม. (การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. นางสาวภัญนภสั  
พฤกษากิจ   

บธ.ม. (การตลาดและ
การจัดการ) 

บธ.บ. (การตลาด) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

6. นายณมณ ศรหริัญ บธ.ม. (การเงิน) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คนที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเกิน 9 เดือน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตร 
      เป็นไปตามเกณฑ์   
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และระดับปริญญาโท 4 คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ทั้งหมด มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 คน และคุณวุฒิสัมพันธ์ 1 คน 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยเผยแพร่ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
 

(1) นายลัญจกร สัตย์สงวน 
ผลงานทางวิชาการ    

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ลัญจกร สัตย์สงวน สิริสุดา บัวทองเกื้อ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๐). การ
พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ. 
ใน การประชุมวิชาการทางการศึกษา  The ๖th PSU Education Conference “Higher 
Education for Digital Citizenship Towards Thailand ๔.๐” (หน้า ๓๕๖-๓๖๔). สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ลัญจกร สัตย์สงวน ภัญนภัส พฤกษากิจ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุม 
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๕๘๓-๕๙๓). สงขลา:  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and 
Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In 
Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 

 
(2) นางกุลวดี เนื่องแสง 

 ผลงานทางวิชาการ   
ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  

บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and 
Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In  
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Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management  
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 
Phonyanan, A.,Thongnim, P., & Nuangsaeng, K. (2016). Enhancing Graduate Employability: 

Employment Knowledge and Skills Gap among Fresh Graduates. In Proceedings 
of the 54th of Kasetsart University Annual Conference (pp. 117-124). Bangkok: 
Kasetsart University.  

 
(3) นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ    

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ลัญจกร สัตย์สงวน สิริสุดา บัวทองเก้ือ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๐). การ
พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ. 
ใน การประชุมวิชาการทางการศึกษา  The ๖th PSU Education Conference “Higher 
Education for Digital Citizenship Towards Thailand ๔.๐” (หน้า ๓๕๖-๓๖๔). สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ลัญจกร สัตย์สงวน ภัญนภัส พฤกษากิจ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุม 
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๕๘๓-๕๙๓). สงขลา:  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
 
(4) นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
ผลงานทางวิชาการ   

ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
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(5) นางสาวภัญนภัส  พฤกษากิจ              
ผลงานทางวิชาการ   

ลัญจกร สัตย์สงวน ภัญนภัส พฤกษากิจ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุม 
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๕๘๓-๕๙๓). สงขลา:  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and 
Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In 
Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 

 
(6) นายณมณ  ศรหิรัญ      

       ผลงานทางวิชาการ   
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และณมณ ศรหิรัญ. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา. ใน การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : ความท้าทายการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0  
ประจ าปี 2560 (หน้า 614-628). นครราชสีมา: อนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคม 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี.      

ลัญจกร สัตย์สงวน ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล กุลวดี เนื่องแสง ภัญนภัส พฤกษากิจ ณมณ ศรหิรัญ รัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ และวชิราภรณ์ ศรีพุทธ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อ 
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา 
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (หน้า I ๒๙ – I ๔๐).  
กรงุเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
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ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ 
การศึก 

ษาสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายลัญจกร สตัย์สงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรง   

นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   
นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร ์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   
นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจดัการ

ทรัพยากรมุนษย์) 
อาจารย ์ ปริญญา

เอก 
ตรง   

นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ บธ.ม. (การตลาดและการ
จัดการ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางอารยา สุนทรวภิาต D.B.A. (Business 
Administration) 

อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรง   

 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงกับหลักสูตร 

นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยเผยแพร่ภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 
Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and  

Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In 
Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 
 เป็นไปตามเกณฑ์   
 

ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายลัญจกร สตัย์สงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ✔  
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นางสาววชิราภรณ์  
ศรีพุทธ 

ปร.ด. (การจดัการ
ทรัพยากรมุนษย์), 
Université Paul-

Valéry Montpellier 
3 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ✔  

นายณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต), 
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ✔  

นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ✔  

นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ M.M. (Marketing 
and Management-

International 
Program), Mahidol 

University 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ✔  

นางสาวรัฐดากร  
บ ารุงศาสตร ์

บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป), 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ✔  

นางสาวพัชรี  
ปรีเปรมโมทย ์

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นางอารยา สุนทรวภิาต D.B.A. (Business 
Administration) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ✔  

นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ปร.ด. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพเกษตร), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นางสาวมณรีัตน์  
คูหาพิทักษ์ธรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพเกษตร), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ผศ. ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นายสุมติร คณุเจตน ์ ปร.ด. (เกษตรเขต
ร้อน-โปรแกรม

นานาชาติ), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นางสาวธีราพร  
ชาญพนา 

วท.ม. (คณิตศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ✔  
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 นางอรวรรณ  
จิตตะกาญจน ์

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ✔  

นางสาวธารารตัน์  
พวงสุวรรณ 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ✔  

นายศรชัย อุดมธนาพงศ ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ ✔  

Ms.Ma  Yali Badhelor , China อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ์  ✔ 
นางสาวสายใจ  จารุจิตร พย.ม. (การพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน),   
มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นางการะเกด  
เย็นนิกร    

วท.ม. (จิตวิทยา
พัฒนาการ), 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นางสาวอิสริยา ทองห่อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและ

การกีฬา), 
มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นายพิศิษฐ์  
ชัยสุวรรณถาวร 
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นางสาววรรณศิริ ประจันโน พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัย

บูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นางสาวจารณุ ี ขาวแจ้ง วท.ม.  
(สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 

นางขนิษฐา  เมฆกมล พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต (สาขาการ
พยาบาลครอบครัว), 
มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  ✔ 
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นางสาวเสาวภา  เล็กวงษ ์ พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต, 

วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา้ จันทบุร ี

อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ์  ✔ 

นางสาวกัญลิน จริัฐชยุต ปร.ด. (สถติิ), 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

ผศ. ปริญญาเอก ตรง 
 

✔  

นายภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ ์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 
 

✔  

นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล MA (TEFL/TESOL), 
University of Essex, 

United Kingdom 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 
 

✔  

นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง IMAS (ASEAN 
Studies), 

University of 
Malaya, Malaysia 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 
 

✔  

นายวศิน ยุวนะเตมีย ์ Ph.D.(Environment 
and Resource 

Studies) 
International 

Program, Mahidol 
University 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นางสาวภาวณิี  
สุทธิวิริยะ 

Ph.D. (Plant 
Pathology),  

The Ohio State 
University 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง 
 

✔  

นางสาวพัชรี  
ปรีเปรมโมทย ์

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลยั 

         เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ✔  

นายไพฑูรย์ ศรีนลิ วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 
 

✔  

 

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
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 เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  
 ข้อสังเกต ในรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนในปีการศึกษา 2561 คณะ ฯ และหลักสูตรได้จัด
อาจารย์ผู้ประสานงานดูแลรายวิชาร่วมกับอาจารย์พิเศษทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้ประสานงานได้ช่วย
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)   

 เป็นไปตามเกณฑ์  
 

เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 

 เป็นไปตามเกณฑ์  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไมม่ีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil 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. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil 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. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil 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. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
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Rating Description 
6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil 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. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university 
(1,2) 

3 4 4 

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

3 3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly 
reflect the requirements of the 
stakeholders (4) 

3 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน”  
วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2561   
“บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ มีบทบาทและพันธ
กิจหลัก 5 ประการ คือ สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม จัด
การศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้น าที่มีทักษะสากล 
บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่ พ่ึ งตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง และพ่ึงตนเองได้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือจัดท าร่าง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลจากหลักสูตรปี 2554 ประกอบกับข้อมูลความ
ต้องการของผู้ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาและข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจุบัน (AUN-01-02) คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ  ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ดังนี้ 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
 ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
1.3 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
2.3 มีความรู้ และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีบริหารธุรกิจสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ  
  ปฏิบัติได้ 
2.4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจใน   

    สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1     มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.2     มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
        สถานการณ์ 
3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และแก้ปัญหาใน  

   สถานการณ์จริงด้านบริหารธุรกิจ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ 
เป็นไทย 

4.2 มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม  
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1    สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
 5.2    สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3    มีความรู้ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ 

              สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 
 
  นอกจากนี้มติการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีการก าหนดอัต
ลักษณ์บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้เป็น “ผู้มีมนุษยสัมพันธ์”  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงได้มีการประชุม เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ร่วมกับอัตลักษณ์ของคณะ 
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ได้เป็นข้อสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจากที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือให้มีความกระชับและง่าย
ต่อจ า  ดังต่อไปนี้ (AUN-01-01)   
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และ 

ประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 
 2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
 3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
    4)    ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
          นอกจากนี้ทางสาขาฯ ยังได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของสาขา คือ มีมนุษยสัมพันธ์ ก้าวทัน
สถานการณ์โลก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯและ
มหาวิทยาลัยดังรายละเอียดดังตารางที่ 1.1   
 

ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พันธ

กิจ ข้อที่ 1 
พันธ

กิจ ข้อที่ 2 
พันธ

กิจ ข้อที่ 3 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบ บูรณาการ และ ประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
ในการประกอบอาชีพได้  

 /  

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

/   

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

/  / 

4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 / / 

 
 ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ทั้ง 5 ด้าน  สนบัสนุนการบรรลวุิสยัทศัน์ของคณะฯ

และมหาวิทยาลยั ตารางท่ี 1.2  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และอตัลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กับผลการ

เรียนรู้เฉพาะทาง (Generic Skills) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Transferable Skills)   ดงัตารางท่ี 1.3  
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ตารางที ่1.2 ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

 
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน 

 
บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ด้านบริหารธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบ 
บูรณาการ และ 
ประยุกต์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพได้ 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ข้อ  
(1.2)  (4.1 – 4.3)   

ผลการเรียนรู้ข้อ  
(2.1 – 2.4) 
( 3.1 – 3.3 )   

ผลการเรียนรู้ 
 (5.1 – 5.3) 

ผลการเรียนรู้ 
(1.1 – 1.3)  

 
ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงประเภทของผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร 
 
Expectation Learning Outcome 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง 
Specific Learning 

Outcome 

ผลการเรียนรู้
ทั่วไป     

Transferable 
Learning Outcome 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ 
บูรณาการ และ ประยุกต์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 

 Management 
Science 

 Analytical Skill  

 System Thinking 
Skill 
 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

• Ethical Skill  People  Skill 
 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ด ี

• Self Disipline Skill  Interpersonal / 
Social  Skill  

4. ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Technology Skill  Interpersonal Skill 
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 ในปีการศึกษา 2561 สาขาฯได้ด าเนินการ การทวนสอบในรายวิชาของหลักสูตรฯ เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1และ 2 ซึ่งเป็นนิสิตที่
เรียนตามหลักสูตร พ.ศ. 2559 มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตรครบทุก
ข้อในรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบ (AUN-01-03) 

ทางสาขาฯ ได้มีประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่และปีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นิสิตสหกิจศึกษาปีการศึกษา  2561 (AUN-01-04)โดยสถาน
ประกอบการ ได้ประเมิน ความพึงพอใจต่อความสามารถของนิสิตตามผลการเรียนรู้และอัตลักษณ์ของสาขา 
ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ผลประเมินความสามารถของนิสิต  ระดับ 9.67 จาก 10 
2. ด้านความรู้      ผลประเมินความสามารถของนิสิต  ระดับ 9.35 จาก 10 
3. ด้านทักษะทางปัญญา    ผลประเมินความสามารถของนิสิต  ระดับ 9.34 จาก 10 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลประเมินความสามารถของ

นิสิต  ระดับ 9.60 จาก 10 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมิน

ความสามารถของนิสิต  ระดับ 8.87 จาก 10 
6. ความรอบรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลประเมินความสามารถของนิสิต  ระดับ 9.59 จาก 10 
7. การมีมนุษย์สัมพันธ์ ผลประเมินความสามารถของนิสิต  ระดับ 9.73 จาก 10 

  
 รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน จากผู้ใช้บัณฑิต โดยมีคะแนนการประเมิน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับ 4.09 จาก 5   ด้านความรู้ ระดับ 3.86  จาก 5  ด้านปัญญา ระดับ 3.69 
จาก 5   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระดับ 3.93 จาก 5   ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับ 3,60  จาก 5  (AUN-01-05) 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม AUN 1.1 ของหลักสูตร อยู่ในระดับ 3  คือมีการวางแผน
และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดอัตลักษณ์เพ่ือการมี
มนุษย์สัมพันธ์ ก้าวทันสถานการณ์โลก เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนให้ความสามารถทั้งในศาสตร์บริหารและ
ศาสตร์ทั่วไป และมีประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณทิต  
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 3 
1. AUN-01-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (มคอ.2)*  
2. AUN-01-02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
3. AUN-01-03 รายงานการทวบสอบปีการศึกษา 2561  
4. AUN-01-04 รายการข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการสหกิจศึกษาและฝึกงานปีการศึกษา 2561 
5. AUN-01-05 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณทิต  
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 
Sub Criterion 2 

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

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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง  

 

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ  

2559 2560 2561 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-
date (1,2) 

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุม
และทันสมัย 

3 3 3 

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

3 4 4 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ  

2559 2560 2561 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้

รายละเอียด ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา
ได้ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
 การด าเนินงานด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านรายละเอียดของหลักสูตร ทางสาขาฯ ได้มีการ
วางแผน การด าเนินการด้านการทบทวนรายละเอียดหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   รวมทั้งมีการสอบถามช่องทางการได้รับข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรจากนิสิต จากการ
สอบถามการรับรู้ช่องทางการรับเข้าของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจรหัส 61 นิสิตส่วนใหญ่รับรู้ผ่านช่องทาง 
Wensiteของมหาวิทยาลัย  จาก Facebook คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ผ่านประกาศและข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน     

รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมวิชาพ้ืนฐานทั่วไป (วิชาศึกษาทั่วไป) และศาสตร์ที่
จ าเป็นในด้านบริหารธุรกิจและมีจ านวนรายวิชาที่ให้ความรู้เพียงพอต่อการท างานในวิชาเฉพาะด้านทาง
การตลาดและการเงิน โดยทางหลักสูตรได้ก าหนดวิชาแกนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานทางธุรกิจในด้านต่างๆ
ได้แก่  

- ด้านคณิตศาสตร์และการค านวน  ได้แก่วิชา กฎหมายธุรกิจคณิตศาสตร์เบื้องต้นและแคลคูลัส
ส าหรับธุรกิจ สถิติธุรกิจ    

- ด้านกฏหมายและเศรฐกิจ  ได้แก่วิชากฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 
- ด้านการบัญชีการเงินและภาษี ได้แก่วิชา การบัญชีการเงิน การบัญชีเพ่ือการจัดการ การเงินธุรกิจ 
- ด้านการจัดการ ได้แก่วิชา การจัดการและองค์กร  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
- ด้านการตลาด ได้แก่วิชา หลกัการตลาด  
- ด้านการผลิต ได้แก่วิชา การจัดการการด าเนินงาน  
- ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่วิชา การเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมทางธุรกิจ 
- ด้านภาษาต่างประเทศ  ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน 

 
โดยวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจของหลักสูตรคลอบคลุมพ้ืนฐานทางด้านธุรกิจเพียงพอต่อเรียนสาขา

บริหารธุรกิจ และมีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจเพียงพอต่อการเรียนในวิชาเอกด้านการตลาดและด้านการเงิน 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ที่เป็นวิชาที่ผู้เรียนจะต้องท าความรู้ที่เรียนมาใน
รายวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการขียนแผนธุรกิจและน าเสนอในรายวิชาดังกล่าว เป็นการทวนความรู้และ
ความสามารถในการบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ (AUN-02-05)     

ส่วนสาขาการตลาด ทางหลักสูตรได้ออกแบบให้ครอบคลุมตามหลักการตลาด (4ps) เพ่ือให้ผู้เรียน
ด้านการตลาดมีความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างๆ รวมทั้งการตลาดเฉพาะ
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กลุ่มเช่นการตลาดผู้สูงอายุ การตลาดการท่องเที่ยว การตลาดการเกษตร เป็นต้น  ส่วนสาขาการเงิน ทาง
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบให้ครอบคลุมด้านการลงทุนและการประกันภัย  

นอกรายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (ตารางที่ 2.1 ) ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์  (AUN-02-06)  
 
  ตาราง 2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพ
ได้ 

   

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ    
ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

   

ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

 
 ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯได้เปรียบเทียบหลักสูตรกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่

ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการทบทวนหลักสูตรฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน โดยได้
ทบทวนกับหลักสูตรธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2560  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการเปรียบเทียบรายวิชาพ้ืนฐานด้าน
ธุรกิจทั้ง 4 หลักสูตร พบว่ามีรายวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจและสาขาการตลาดและสาขาการเงิน มีความ
คล้ายคลึงกัน  (AUN-02-07)  

การปรับปรุงหลักสูตรฯ ทางสาขามีแผนด าเนินการตามรอบระยะเวลาการปรับหลักสูตรตาม
ก าหนดของ สกอ. และในระหว่างปีการศึกษา 2561 ทางสาขาฯได้มีการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรที่
เปิดให้ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 (AUN-02-12) และด าเนินงานด้านการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ ของทางคณะฯ  

รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรครอบคลุมทั้งความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ ความรู้ด้านการตลาดทั่วไป
และการตลาดเฉพาะทาง  ความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการประกันภัย รวมทั้งมีรายวิชาที่ให้นิสิตได้
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้ เช่นวิชาการเป็นผู้ประกอบการ วิชาสัมมนา วิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา เป็น
ต้น   ในปีการศึกษา 2561  ทางหลักสูตรด าเนินการทบทวนรายละเอียดรายวิชาดังนี้ 

1. วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  ได้แก่   การจัดการและองค์กร  การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการการด าเนินงาน จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ   

2. วิชา การตลาดดิจิตอล  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้โดย
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ทางสาขาฯ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการประกาศในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะ ฯ 
เอกสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และ www.wikipedia.org  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียด
หรือสามารถดาวน์โหลดได้   

ตารางที่ 2.2 การรับรู้ข้อมูลหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเข้าถึงและการรับรู้ 
บุคคลภายนอกท่ัวไป  - เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

- www.wikipedia.org 
- Page “สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี”  

ผู้ใช้บัณฑิต - เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-09) 

ศิษย์เก่า  - เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-09)  

อาจารย์  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2554 หรือ มคอ. 2 (AUN-02-01)  
- เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- ระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา (AUN-02-10)  

ผู้บริหาร  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2554 หรือ มคอ. 2 (AUN-02-01)  
- เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (AUN-02-11) 
- ระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา (AUN-02-10)  

นิสิต  - เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-09)  
- ระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา (AUN-02-10)  

ลูกค้าเป้าหมาย เช่น นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
นักศึกษาประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ผู้ปกครอง  

- เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-08)  
- สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-02-09)  
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
  ศิลปศาสตร์ (AUN-02-12)  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikipedia.org/
https://mail.buu.ac.th/owa/redir.aspx?C=ntJgrDfB40K8S9FC7aGu4lU99I1E0tRIzJTNiq9zv5E4fqHm_v3yquLzR6lVI5f6klAOif_YZvs.&URL=http%3a%2f%2fwww.wikipedia.org
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 2 
1. AUN-02-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (มคอ.2)*  
2. AUN-02-02 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 และ มคอ.4* (http://tqf.buu.ac.th)  
3.  AUN-02-03 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.5 และ มคอ.6*   
                       (http://tqf.buu.ac.th) 
4.  AUN-02-04  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ.7* 
5.  AUN-02-05 องค์ประกอบรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
6.  AUN-02-06 รายละเอียดหลักสูตรกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  
7. AUN-02-07 รายละเอียดการเปรียบเทียบหลักสูตร 
8.  AUN-02-08 เว็บไซท์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
9.  AUN-02-09 สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
10. AUN-02-10 ระบบทะเบียนและสถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
11. AUN-02-11 ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
               มหาวิทยาลัยบูรพา 
13.  AUN-02-12  รายงานการทวนสอบปีการศึกษา 2561 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

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

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

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 31 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ  

2559 2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

3 3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

 
หลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่  

การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังที่ปรากฏใน มคอ. 2  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผล ( AUN-03-01) การด าเนินการในปีการศึกษา 2561 ทางสาขาฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผู้เรียน ( AUN-03-05) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

รายวิชาในหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ในรายวิชา 5 ด้าน  (16 ผลการเรียนรู้) ซึ่งส่วนสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน  รายละเอียดตามตารางที่  3.1 เช่นในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เช่น 
ผลการเรียนรู้(ความรับผิดชอบหลัก) ด้านความรู้ของวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ และผลการเรียนรู้(ความรับผิดชอบหลัก) ด้านความ
ปัญญา โดยสามารถสืบค้น จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม  รวมทั้งผลการเรียนรู้(ความรับผิดชอบหลัก) ด้านความปัญญา การมี
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ   สนับสนุนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรด้านผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ เป็นต้น ( AUN-03-06) 
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ตารางที ่3.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาและระดับหลักสูตร 
ผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวัง
ระดับ
หลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจ สามารถ
วิเคราะห์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ บูรณาการ และ
ประยุกต์ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพได้ 

ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และสังคม 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 

ผลิตบัณฑิตที่
สามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวัง
ระดับ
รายวิชา 

 
คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้   ทักษะทาง   
   ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายละเอียดโครงสร้างปรับปรุง 2559 มีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ทั้งสิ้น 135 หน่วยกิตประกอบ
ไปด้วย  จ านวนหน่สยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

 

ตารางที ่3.2 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                      
ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
6 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
2. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาไม่น้อย

กว่า 4 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 7  หนว่ยกิต 
4. กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า  

4 หน่วยกิต  
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หน่วยกิต   

1. วิชาแกน 51 หน่วยกิต 
2. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 58 

หน่วยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ 31 
หน่วยกิต 
2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อย
กว่า 17 หน่วยกิต  
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แผนภูมิ  3.1  สัดส่วนกลุ่มวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
 

 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 
 

1. วิชาศึกษาท่ัวไป         30  หน่วยกิต 
2. วิชาแกนทางธุรกิจ      51 หน่วยกิต 
3. วิชาเอกบังคับ           31 หน่ายกิต 
4. วิชาเอกเลือก           17 หน่วยกิต 
5. วิชาเลือกเสรี             6  หน่วยกิต 

    รวม                135 หน่วยกิต  

 
 
 

แผนภูมิ  3.2  สัดส่วนกลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 

วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 
1. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  12  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิต

บูรพา                              4 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม           7  หน่ายกิต 
4. กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์                 
                                           4 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หน่วยกิต 
    รวม                30 หน่วยกิต 

 
 
โครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย หลักสูตรได้จัดแผนการ

เรียนที่แสดงถึงล าดับรายวิชาที่ผู้เรียนควรจะได้รับอย่างเหมาะสมและให้เกิดการบูรณาการของรายวิชาเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน (มอค. 2 หน้า 24-29) และตามเอกสารหลักฐาน AUN-03-07  โครงสร้างและ
ความเชื่อมโยงของรายวิชาของหลักสูตรในการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
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การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ทีคาดหวังดังนี้  

 

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2559 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ( ตัวอย่าง )  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้
ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 

27412159  กฎหมายธุรกิจ 
27422259  การภาษีอากร 
27532659  การตลาดดิจิตอล 
27444259  การจัดการเชิงกลยุทธ์   
27434159  การเป็นผู้ประกอบการ 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

27423259  จริยธรรมทางธุรกิจ 
27434159  การเป็นผู้ประกอบการ 
27412159  กฎหมายธุรกิจ 
27422259  การภาษีอากร 
27632159  หลักและนโยบายการลงทุน 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี 

24110159  จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว 
27439159  การเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ 
27449459  สหกิจศึกษา 
27449259  การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ 
27649159  สัมมนาการเงิน 
27549159  สัมมนาการตลาด 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

88510159  ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
27312159  สถิติธุรกิจ 
27735259  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
27532459  การวิจัยการตลาด 
27632259 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน 

 
 หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ลงสู่ทุกรายวิชาของหลักสูตร  (AUN-03-01) ทั้งนี้รายละเอียด
ตัวอย่างรายวิชาที่มีการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา แสดงในตารางที่ 3.4  
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ตารางที ่3.4 แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
หมวด
วิชา 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

99910159  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสาร 
 

            

วิชาแกน 27423159  
การจัดการ
และองค์กร 
 

            

27510159  
หลักการตลาด 
 

            

27434159  
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
  

          

วิชาเอก
บังคับ
การตลาด 
 
 
 
 

27520259  
พฤติกรรม
ผู้บริโภค   
 

          

27712159  
การจัดการโล
จิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
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หมวด
วิชา 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเอก
เลือก
การตลาด 

 

27530559  
การจัดการ
ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย   

          

27532659  
การตลาด
ดิจิตอล 

          

วิชาเอก
บังคับ
การเงิน 

27623259  
การจัดการ
ทางการเงิน 

        

27635159  
การจัดการ
การเงิน
ระหว่าง
ประเทศ 

        

วิชาเอก
เลือก

การเงิน 

27630259  
การเงินส่วน
บุคคล 

    

27633659  
หลักการ
ประกันภัย 
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 3  
1. AUN-03-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หรือ มคอ.2*  
2. AUN-03-02 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 และ มคอ.4* (http://tqf.buu.ac.th)  
3. AUN-03-03 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.5 และ มคอ.6* (http://tqf.buu.ac.th)  
4. AUN-03-04 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ.7* 
5. AUN-03-05 รายละเอียดการทบทวนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผู้เรียน 
6. AUN-03-06 ตัวอย่างผลการเรียนรู้ของรายวิชา (การเป็นผู้ประกอบการ)   
7. AUN-03-07 โครงสร้างและความเชื่อมโยงของรายวิชาของหลักสูตรในการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

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. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

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. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน 
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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.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 4 

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

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 3 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน  
  
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (1) ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีปรัชญาทางการศึกษา (education 
philosophy) คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
รอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรัชญาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์คือ “สร้างเสริม
ปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” (ภาพที่ 4.1 )  
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ภาพ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

การก าหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ได้มาจากการประชุมจัดท า
หลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิพากษ์หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ และศิษย์เก่า ซึ่งท าให้ปรัชญา
ดังกล่าวมีความชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร (AUN-04-09-10) พบว่า ในปีการศึกษา 2560 นิสิต และศิษย์เก่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 และ 3.79 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เพ่ิมสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2560 นอกจากนั้นยังพบว่า ในปีการศึกษา 2561 หลักสสูตรฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งพบว่า มีระดับความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยระดับความพึงพอใจ
ดังกล่าวของทั้งนิสิต ศิษย์เก่า และสถานประกอบการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยที่ 3.51 รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

 

 

 

 

 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ปรัชญาการศึกษาของ 
หลักสูตร 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม ปรัชญาการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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ตารางที่  4.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2561 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

นิสิต 3.75 3.80 
ศิษย์เก่า 3.60 3.79 
สถานประกอบ (การฝึกงานและสหกิจศึกษา) N/A 4.12 
หมายเหตุ: 1) การประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฯ ของสถานประกอบที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2561 
2) ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 

 การมีศักยภาพทางธุรกิจ: การจัดการเรียนการสอนที่นิสิตได้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจในทุกๆ ด้าน โดยเน้นด้านการตลาดและการเงิน เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
พัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การท างานเป็นทีม เช่น รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนิสิตสามารถน าความรู้ และทักษะต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  

 การมีคุณธรรมและจริยธรรม: หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญโดยมีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
แกนคือ รายวิชา 27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ
ของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และหลักสูตรยังมีการแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น การวิจัยธุรกิจ และการวิจัยตลาด 
การวิจัยด้านการเงิน รวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันของนิสิต เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

 มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง: หลักสูตรฯ มีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้
นิสิตมีความรอบรู้การสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในรายวิชาสัมมนาการตลาด และการเงิน โดยนิสิต
ได้ทราบถึงประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบัน ซึ่งได้น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ร่วมกันการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ทาง
ธุรกิจในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนในบางรายวิชาได้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ห้องเรียนเพ่ือให้นิสิตได้มีการติดตามเท่าทันความรู้ทางธรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
กิจกรรมบอกเล่าข่าวทางธุรกิจ  นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางธุรกิจที่
น่าสนใจ ผ่านทางเว็บเพจของสาขาบริหารธุรกิจอีกด้วย                                 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้สื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และผู้ใช้บันฑิต ตลอดผู้ที่สนใจ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (AUN-04-04) 
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บเพจสาขาบริหารธุรกิจ คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
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และการแนะแนวทางการศึกษาของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะน าจากรุ่นพ่ีไปยังรุ่นน้องที่
โรงเรียน และครูแนะแนว เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีการเน้นย้ าปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไป
ยังนิสิตอย่างสม่ าเสมอโดยผ่านทางคณาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรฯ 

จากการประเมินผลทางด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร และคณะฯ ในปี
การศึกษา 2561 พบว่า เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์คณะฯ จัดเป็นช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ 
ยังได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่ง
เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2560 นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2561 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
ประเด็นดังกล่าว คือ หลักสูตรฯ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนโดยตรง ซึ่ง
เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้จากผลการ
ประเมินเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข่าวสารของหลักสูตรฯ พบว่า ปีการศึกษา 2561 นิสิตมีความพึงพอใจใน
ทางด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.09 ในขณะที่นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในประเด็นดังกล่าวเท่ากับ 3.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes (2,3,4,5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
หลักสูตรได้ด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

โดยมีกลยุทธ์การสอนที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ และเน้นทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับนิสิต รวมถึงยังเน้นการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอจนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
และประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษซึ่งได้มีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา (มคอ. 2) 
(AUN-04-01) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้
หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอีกด้วย 

จากการพิจารณาผลการด าเนินงานการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรฯ มีการ
จัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ทุกรายวิชาที่ด าเนินการ
สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมกีารประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน และเหมาะสม
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในเอกสาร มคอ. 3 
และรายงานผลการเรียนการสอนใน มคอ. 5 (AUN-04-02-03) ดังรายละเอียดในเอกสารสรุปความ
สอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของวิธีการ 
ประเมินและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้นิสิตได้คิด 
วิเคราะห์ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยกลยุทธ์และรูปแบบการสอนในแต่ละรายวิชาจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของรายวิชา ได้แก่ รายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาฝึกวิชาชีพ ซึ่ง
รายละเอียดดังนี้ 

 รายวิชาทฤษฎี มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 
- การบรรยายในห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน

ข้อมูลและข่าวสารในประเด็นนั้นๆ 
- การท าแบบฝึกหัด ทดสอบย่อยเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และทบทวนเนื้อหาที่

ได้รับฟังจากการบรรยายในห้องเรียน 
- การฝึกแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีม ในรูปแบบของกรณีศึกษา (Case Study) เช่น รายวิชา 

27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ ได้น ากรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กรของผู้บริหาร
เพ่ือให้นิสิตในแต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลร่วมกัน  และ
รายวิชา 278412 การเป็นผู้ประกอบการ ได้ก าหนดให้นิสิตจัดท าแผนธุรกิจ (Business 
Plan) ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มโดยก าหนดในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มที่มาจากหลากหลายสาขา 
เพ่ือให้นิสิตได้ช่วยกันคิด แสดงความคิดเห็น และใช้ความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด 
รวมถึงยังก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม รวมถึง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้การท างานเป็นทีมอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดให้มี
การแข่งขันการน าเสนอแผนธุรกิจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมประเมินผลและให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นแผนธุรกิจที่สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้
จริงได ้

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมการลงพ้ืนที่ชุมชน และการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ เช่น ในรายวิชา 274314 การจัดการความเสี่ยง ได้มีกิจกรรมการให้นิสิต
ลงชุมชนเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน  และรายวิชา 
27532359 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และรายวิชา 274323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ได้ก าหนดให้นิสิตสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ รวมถึงยังมีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าความรู้ได้รับในรายวิชา 
ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

- การจัดกิจกรรมสัมมนา ได้ก าหนดให้นิสิตทั้งสาขาการจัดการ การตลาด และการเงิน 
ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 278481 
สัมมนาการจัดการ รายวิชา 276482 สัมมนาการตลาด และรายวิชา 274471 สัมมนา
การเงิน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการน าเสนอในด้านการวางแผน การประสานงาน การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณ และการท างานเป็นทีม รวมถึงการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

- การท าโครงงานวิจัย เช่น  ในรายวิชา 278317 ระเบียบวิธีวิจัย ได้ก าหนดให้นิสิตใช้
ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียน ไปด าเนินการวิจัยจริงตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท าให้
นิสิตได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ตลอดจนน าเสนอผลการวิจัยได้ 
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 รายวิชาปฏิบัติ มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 
- การสอนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎีที่ได้มาจากการบรรยายควบคู่กับการ

ได้ทดลองหรือการฝึกปฏิบัติจริง  
 รายวิชาฝึกวิชาชีพ มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 

- การฝึกให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
ท างานจริง 

- การฝึกให้นิสิตท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสภาวะการท างานจริง และความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย โดยผ่านรายวิชาการฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา 

จากกลยุทธ์ดังที่กล่าวข้างต้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จะพิจารณาเลือกกลยุทธ์และรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับนิสิตและลักษณะของรายวิชา ซึ่งอาจจะมีการประยุกต์หลายรูปแบบใช้ร่วมกัน
ได้ เพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ตลอดจนผลการประเมินที่ช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้านดังตารางที่ 
4.2 นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังสนับสนุนให้นิสิตแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และผลการประเมินทีส่อดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปีการศึกษา 2561 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

(3) มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ มีจิตสา
นึกที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- การสอดแทรกจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพควบคู่กับ
เนื้อหาในรายวิชา 

- การปลูกฝังความมีวินัย เช่น การเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ การส่งงานตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด การงดใช้อุปกรณส์ื่อสาร และการ
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อเลิกใช้งาน เป็น
ต้น 

- การปลูกจิตส านึกที่ดีให้นิสิต เช่น การเข้า
ร่วมเป็นจิตอาสาที่ท างานร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น และการกระตุ้นให้นิสิตอาสาท า
หน้าที่ต่างๆ ในรายวิชา เป็นต้น 

- การฝึกความรับผิดชอบโดยการมอบหมาย
ให้ท างานรายบุคคล คู่ และท างานเป็นกลุ่ม 

- การประเมินและสังเกตพฤติกรรม 
การแต่งกาย และการใช้อุปกรณ์
สื่อสารของนิสิต  

- การสังเกตพฤติกรรมการท างานคู่/
กลุ่มในชั้นเรียน 

- การประเมินจากการพูดคุยสนทนา
กับนิสิตในเรื่องของจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจ 

- การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 

- การประเมินจากการส่งงานและ
รายงานตามก าหนด 

- นิสิตเข้าเรียนตรงต่อเวลา และเข้าเรียนสาย
น้อยลง ซ่ึงผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- นิสิตส่งงานและรายงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

- นิสิตแต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมตามควร 

- มีนิสิตหลายคนทีอ่าสาเป็นตัวแทนเพื่อนๆ 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน 

ด้านความรู้ 

(1) มีความรอบรู้ เข้าใจ
หลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐาน 

-  การบรรยาย อภิปราย ทดสอบย่อย และ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

- การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

- การทดสอบย่อย 

- การสอบกลางภาค และปลายภาค 

- การจัดท ารายงาน/งานที่ได้รับ

- ผลคะแนนของแบบฝึกหัด การทดสอบย่อย 
รายงาน และงานที่ได้รับมอบหมายของนิสิต
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ผลคะแนนการสอบกลางภาคและปลาย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  

(2) สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

(3) มีความรู้ และเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี
บริหารธุรกิจสามารถ
ประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ 

(4) ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและนิสิตในชั้นเรียน 

- การให้นิสิตทดลองปฏิบัติจริง เช่น การ
วางแผนธุรกิจ การซื้อขายหลักทรัพย์ใน
โปรแกรมของ www.click2win.comการ
ใช้ e-commerce เวปไซด์ ในการขาย
สินค้าออนไลน์ และโปรแกรมการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเน้นการ
ปฏิบัติ เช่น กรณีศึกษา และบทความวิจัย 
เป็นต้น 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่าน
กิจกรรมการลงพ้ืนทีชุ่มชน และการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

- การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
เพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 

- การฝึกให้นิสิตเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

มอบหมาย สื่อและน าเสนอรายงาน 

 

ภาคเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- นิสิตผ่านรายวิชาต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 47 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  

ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(2) มีทักษะการคิดแบบองค์
รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

(3) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริง 
ด้านบริหารธุรกิจ 

- การกระตุ้นให้นิสิตคิด วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ผ่านทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ 
ข่าว งานวิจัย แผนธุรกิจ งบประมาณทาง
การเงิน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ/
ธุรกิจ เป็นต้น 

- การฝึกให้นิสิตเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

- การฝึกให้นิสิตบูรณาการความคิดแบบ
องค์รวม เพ่ือหาทางออกร่วมกันผ่านการ
ยกตัวอย่างธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนที่นิสิตลงพ้ืนที ่เป็นต้น 

- การจัดท ารายงาน/งานที่ได้รับ
มอบหมาย สื่อและน าเสนอรายงาน 

- การสังเกตจุากวิธีการตอบค าถาม 
และการน าเสนอการวิเคราะห์ต่างๆ 

- ผลคะแนนของรายงาน และงานที่ได้รับ
มอบหมายของนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- นิสิตสามารถสืบค้น และแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ ส านึกในความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อ

- การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
กฎกติกาในการด าเนินชีวิตในสังคมควบคู่
กับเนื้อหาในรายวิชา 

- การปลูกจิตส านึกท่ีดีให้นิสิต เช่น การเข้า
ร่วมเป็นจิตอาสาที่ท างานร่วมกับชุมชนและ

- การประเมินและสังเกตพฤติกรรม
การท างานและการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

- การประเมินผลการจัดโครงการ
สัมนา 

- ผลคะแนนของรายงาน และกิจกรรมกลุ่ม
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- นิสิตส่วนใหญ่สามารถท างานเป็นทีม และ
ยึดตามข้อก าหนดร่วมกันได้ 

- นิสิตแต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมตามควร 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  

สังคม และมีความเป็นไทย 

(2) มีภาวะผู้น า และสามารถ
ท างานเป็นทีม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้ 

ท้องถิ่น และการกระตุ้นให้นิสิตอาสาท า
หน้าที่ต่างๆ ในรายวิชา เป็นต้น 

- การฝึกความเป็นผู้น าและการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การแสดง/ระดมความคิด
ร่วมกัน ผ่านการท ารายงานและกิจกรรม
กลุ่ม 

-  การจัดสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจทางด้าน
บริหารธุรกิจ เพ่ือเน้นฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นผู้ตาม 

- การประเมินผลจากรายงานและ
กิจกรรมกลุ่ม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

(2) สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความรู้ สามารถประยุกต์
หลักคณิตศาสตร์ สถิติและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

- การทดสอบย่อย และแบบฝึกหัดในชั้น
เรียน 
- การฝึกให้นิสิตสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
ผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น รายงานทางการเงินของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ข่าวเศรษฐกิจ และบทความวิจัยต่างๆ เป็น
ต้น 
- การฝึกให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ 
เช่น โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Photoshop/ 
Illustrator การบันทึกบัญชี โดยใช้ Excel 

- การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
- การทดสอบย่อย 
- การประเมินผลจากรายงาน งานที่
ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมกลุ่ม 
- การสังเกตุจากการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

- ผลคะแนนของรายงาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย และกิจกรรมกลุ่มเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- นิสิตส่วนใหญ่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลได้ 
- นิสิตสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมในการท ารายงาน และงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ 
- นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยในการติตต่อ
สื่อสารไดท้ั้งพูด และเขียนได้ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  

เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
และน าเสนอข้อมูลได้ 

และโปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็น
ต้น 
- การน าเสนอรายงาน/ งานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งกลุ่มและรายบุคคล 
- การอภิปราย และระดมความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 50 
 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนมากขึ้น ได้แก่ 

- ในรายวิชาปฏิบัติ เช่น รายวิชา 27735259 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ใช้การสอนที่กระตุ้นให้นิสิต
ได้คิด และปฏิบัติจริงโดยเน้นทักษะการพูด และการฟังทั้งในห้องเรียน และจากสื่อ CD ที่มาก
ขึ้น 

- มีการชี้แจงให้นิสิตทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสอน การวัดผล และกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบและ
วิธีการชี้แจงในแต่ละรายวิชาอาจจะแตกต่างกันตามอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

- มีการเพ่ิมแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการค านวณ เพ่ือให้
นิสิตได้ท าความเข้าใจในเนื้อหา ทบทวนและฝึกความเชี่ยวชาญในด้านการค านวณให้มากขึ้น 
รวมถึงยังมีการมอบหมายงานโดยการใช้ Excel ควบคู่กับเนื้อหาที่ได้เรียน เพื่อให้นิสิตสามารถ
น าไปใช้กับการท างานจริงได้มากข้ึน 

- มีการได้เพ่ิมทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการท างานจริงที่เพ่ิมขึ้น เช่น โปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมนิสิตก่อนไปฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ สหกิจศึกษา 
และการท างานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้จากผลการทวนสอบในปีการศึกษา 2560 มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
ตัดต่อวิดีโอ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการความต้องการของนิสิต และเป็นการเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมการ
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe illustrator เพ่ือการสร้างสื่อทางการตลาด ซึ่งผลจากการ
จัดโครงการดังกล่าว พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการตัดต่อวิดีโอ
ได้ดีขึ้น ซึ่งในปีการศึกษาต่อไป หลักสูตรฯ เห็นว่าควรด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ให้กับนิสิตในรุ่นถัดไป 
แต่จะมีการเพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมให้ยาวนานขึ้น และอาจจะมีการเพ่ิมรายละเอียดการอบรมให้มาก
ขึ้นอีกด้วย รวมถึงอาจมีการเพิ่มเติมในโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น 

อีกท้ังหลักสูตรฯ ได้น าผลจากการ มคอ.5 (AUN-04-03) และ การทวนสอบรายวิชา (AUN-04-05) 
มาใช้ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้  

- ส าหรับรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนและนิสิตร่วมกันจ านวนมาก ควรต้องมีการก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันที่ชัดเจนในเรื่องของล าดับของเนื้อหา รูปแบบของรายงาน และสัดส่วนการให้คะแนน
ในแต่ส่วน รวมถึงควรมีการอธิบายสรุปในแต่ละส่วนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนถัดไปด้วย  

- ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และยังเป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้กับนิสิตอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต พบว่า ในปีการศึกษา 
2561 นิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดย
มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  ในทุกรายวิชา นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ยังพบว่า ในปีการศึกษา 2561 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์
ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
เรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล  เท่ากับ 3.77, 3.73, 3.70, 
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3.68 และ 3.63 ตามล าดับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วระดับความพึงพอใจดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 
อีกทั้งระดับความพึงพอใจดังกล่าวสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.51 ใน
ทุกประเด็นที่พิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 

 

ตาราง 4.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560-2561 

ประเด็นการจัดการการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.68 3.77 

2) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.68 3.73 
3) วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทาง
วิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.72 3.70 

4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.69 3.68 
5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.58 3.63 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 

ส าหรับด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรฯ เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น การกระตุ้นให้นิสิตแสดงความคิดเห็น การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การ
ตอบค าถามโดยที่ไม่มีการกล่าวโทษเพ่ือตอบผิดแต่มีการชี้แจงให้ เห็นถึงแนวทางและค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความผ่อนคลายและไม่สร้างความกดดันให้กับนิสิต นอกจากนั้นยังมีการ
ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในกรณีที่นิสิตมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนอีกด้วย 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับประเภทของ
รายวิชา และขนาดห้องเรียน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกที่ทันสมัย และมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะจาก
นิสิตในประเด็นดังกล่าว คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เสียและไม่เพียงพอในบางคาบเรียนบ้าง ซึ่งทางหลักสูตรฯ 
ได้ร่วมกับคณะฯ และวิทยาเขตในการด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระดับความพึง
พอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ในปีการศึกษา 2561 นิสิตมีความพึงพอใจในประเด็น
ดังกล่าวที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559 โดย
ระดับความพึงพอใจดังกล่าวสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.51 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 โดยระดับความพึงพอใจดังกล่าวสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.51 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2561 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2559 2560 2561 
นิสิต 3.81 3.95 3.98 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
  หลักสูตรฯ ได้ให้นิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านภาษา การสื่อสาร ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการ
ประกอบอาชีพ โดยกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดย
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต โดยเน้นการค้นคว้าด้วย
ตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 เช่น การจัดท ารายงาน
เดี่ยว รายงานกลุ่ม และงานที่มอบหมายในชั้นเรียน เพ่ือให้นิสิตเพ่ือสร้างทักษะการเรียนตลอดชีวิตให้กับ
ตนเอง รวมถึงยังมีการกระตุ้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้า และน าเสนอข้อมูล  อย่างไรก็
ตามหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต ซึ่งมี
ตัวอย่างของกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งด้านภาษา การสื่อสาร ด้านการคิด
วิเคราะห์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประกอบอาชีพ และด้านอ่ืนๆ ดังตารางที่ 4.5 ซึ่งจากกิจกรรม
การเรียนการสอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิตทุกชั้นปี 
 

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2561 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
ด้านภาษา การ
สื่อสาร 

- การอ่านและแปลข่าวต่างประเทศ 
- การจัดท าสื่อน าเสนองานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น Infographic การท าหนังสั้น 
- การลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาปัญหาและ
วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 
- การฝึกให้นิสิตสืบค้นวารสารหรือ
ความรู้ทางวิชาการ และค้นหาข้อมูลที่
จ าเป็นในหลายช่องทาง เช่น ห้องสมุด 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน โดยลงเรียนวิชา online ใน 
website ของ ThaiMOOC 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 
ชั้นปีที่ 2 
27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 3 
27532159 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
ชั้นปีที่ 4 
278412 การเป็นผู้ประกอบการ  
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
ด้านการคิดวิเคราะห์ - การฝึกให้นิสิตวางแผน วิเคราะห์ และ

แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการวิเคราะห์
บทความ ข่าว และสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 
- การศึกษาจากกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
- การวางแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
และการจัดท าแผนธุรกิจ 
- การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติในการคิดค านวณ
โปรแกรมทางการเงิน 
- การลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาปัญหาและ
วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

ชั้นปีที่1  
27411259 เศรษฐศาสตร์มหภาค
42310359 การคิดเชิงระบบและการ
วิเคราะห์ปัญหา 
ชั้นปีที่ 2 
27520259 พฤติกรรมผู้บริโภค 
27632159 หลักและนโยบายการ
ลงทุน 
ชั้นปีที่ 3 
27532159 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
274323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 
ชั้นปีที่ 4 
274314 การจัดการความเสี่ยง 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

- การฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างาน
รว่มกับผู้อ่ืน ในสถานการณ์จริงผ่านการ
ท างานกลุ่ม และการลงพ้ืนที่ 
- การบ่มเพาะจรรยาบรรณวิชาชีพ/ 
ธุรกิจ ผ่านการบอกเล่าของอาจารย์
ผู้สอน วิทยากรภายนอก และกรณีศึกษา
ตัวอย่าง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เรียนรู้การ
ท างานร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน เช่น 
ด าน้ าเก็บขยะใต้ทะเล 

ชั้นปีที่ 1 
27510159 หลักการตลาด 
ชั้นปีที่ 2 
27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 3 
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
สังคม 
ชั้นปีที่ 4 
27434159 การเป็นผู้ประกอบการ  

ด้านการประกอบ
อาชีพ  

- การวางแผนการตลาด การวางแผน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการจัดท า
แผนธุรกิจ 
- การทดลองขายสินค้าผ่านระบบ e-
commerce 
- การวางแผนปรับปรุงร้านค้าปลีก 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 
ชั้นปีที่ 2 
27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 3 
278317 ระเบียบวิธีวิจัย 
278484 การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 4 
278485 สหกิจศึกษา 

ด้านอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

- ส่งเสริมการเข้าเข้าสอบในหลักสูตร 
และใบอนุญาตต่างๆ 
- กิจกรรม Open House งานวิชาการ
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
ศรียานุสรณ์ 
-การอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชี 

 นอกจากนี้ในรายวิชาสัมมนาการจัดการ สัมมนาการตลาด และสัมมนาการเงิน ได้ก าหนดให้นิสิตมี
อิสระในเลือกจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงกิจกรรมการฝึกงาน สหกิจศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงและนิสิตมีอิสระ
ในการเลือกสถานประกอบการและลักษณะงานที่ตนเองชอบและถนัด โดยกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีส่วนช่วย
ให้นิสิตเกิดการชีวิตเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นิสิต
เขียนแผนธุรกิจในกิจการที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเกิดการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการท าธุรกิจ 
ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของภาคธุรกิจ การบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และมีการวางแผนที่ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในอนาคตได้  รวมถึงในรายวิชาการจัดการ
ความเสี่ยงยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือค้นหาปัญหา ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจจาก
สถานการณ์จริง ตลอดจนได้มีโอกาสในการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชุมชนด้วย 
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้กระตุ้นให้นิสิตเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
เช่น ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาตส าหรับผู้แนะน าการลงทุน เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนสิิต และเพ่ิมโอกาสในการหางานท าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 

อีกทั้ งหลักสูตรมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เช่น ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูล ระบบอินเตอร์เนต ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนิสิต เพ่ือท าให้
นิสิตมีความสะดวก และเข้าถึงแหล่งข้อมูลและกระต้นให้เกิดแรงจูงใจในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ของ
ตนเอง และอาจารย์ผู้สอนยังมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนต่างๆ ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2561 เพ่ือกระตุ้นความต้องการการเรียนรู้ของนิสิต ให้นิสิตมีความคุ้นชินกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่เฉพาะ
แต่กิจกรรมทางด้านวิชาการอย่างเดียว  โดยกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะเพ่ือให้นิสิตได้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการท าบุญคณะฯ การส่งสิ่งของเพ่ือช่วยทหาร
ภาคใต้ และการบริจาคโลหิต และกิจกรรมด้านกีฬา ผ่านทางกิจกรรมสานสัมพันธ์สาขา กิจกรรมกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี และรุ่นน้อง เป็นต้น 

 ทั้งนี้จากการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พบว่า ในปีการศึกษา 2561 นิสิตมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ซึ่งสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า อีกทั้ง ระดับความพึงพอใจ
ดังกล่าวสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.51 รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปีการศึกษา 2560-2561 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.62 3.68 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 
 

  จากการพิจารณาภาพรวมของ AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรฯ เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ นั้นมีความหลากหลายตามลักษณะของ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้าน อีกทั้งยังกระต้น
ยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามส าห รับข้อมูลเชิง
ตัวเลขประกอบการพิจารณาอาจจะยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในบางประเด็น จึงอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ (3 ปีขึ้นไป) นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังเห็นว่า ควรมีการด าเนินการจัด
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมในการ
ท างานในอนาคตให้กับนิสิต 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 4  
1. AUN-04-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (มคอ.2)* 
2. AUN-04-02 รายละเอียดของรายวิชาหรือมคอ.3 และมคอ.4* (http://tqf.buu.ac.th) 
3. AUN-04-03 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาหรือมคอ.5 และมคอ.6* (http://tqf.buu.ac.th)  
4. AUN-04-04 เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในส่วนที่มีการระบุข้อก าหนดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tqf.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
 
 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 
การประเมินประกอบด้วย  

b. New student admission  
การรับเข้าผู้เรียน  

c. Continuous assessment during the course of study 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  

d. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
  

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. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา 
  

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

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
 

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

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
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7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไป
ทดลองใช้ 
  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes (1,2) 
 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 4 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกัน
ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียน
เข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 4 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 58 
 

ผลการด าเนินงาน   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (1,2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 หลักสูตรฯ มีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการประชุมหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางใน
การประเมินผู้เรียน ตั้งแต่การประเมินการรับเข้า การประเมินระหว่างการศึกษา และการประเมินก่อนจบ
การศึกษา (ตารางที่ 5.1)   เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยด าเนินการ
ประเมินผู้เรียนในแต่ละล าดับดังนี้  
 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 59 
 

ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของการประเมินผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการประเมิน 

การรับเข้า 
วิธีการประเมินระหว่างการศึกษา วิธีการประเมินก่อนจบการศึกษา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสา
นึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
- การสังเกตพฤติกรรมและการ
สัมภาษณ์ 
- จาก Portfolio 
 

 
- การประเมินตามข้อตกลงร่วมกันใน
ชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียน การแต่ง
การ  
-การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการ
เรียน / การสอบ / การร่วมท ากิจกรรม 
- การอ้างอิงผลงาน ไม่คัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ 
- การอภิปราย แสดงความเห็นด้าน
จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
- คะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- คะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐาน 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ  
3. มีความรู้ และเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
บริหารธุรกิจสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติได้ 
4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

 
- เกณฑ์การรับเข้าในแต่รูปแบบตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
- การสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบความ
รอบรู้และความคิดเห็นด้าน
บริหารธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน  
- การอบรมปรับพ้ืนฐานและสอบวัด
ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 

 
- การทดสอบความรู้ กลางภาคและ

ปลายภาค 
- การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
- รายงาน / งานที่รับมอบหมาย  
- การทวนสอบรายวิชา 
 

 
- เรียนครบตามรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนด และคะนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00  
- การทดสอบก่อนจบการศึกษา Exit 
Exam  
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการประเมิน 

การรับเข้า 
วิธีการประเมินระหว่างการศึกษา วิธีการประเมินก่อนจบการศึกษา 

ด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง ด้านบริหารธุรกิจ 

 
- การสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบความ
รอบรู้และความคิดเห็นด้าน
บริหารธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมถึงทักษะในการแก้ไขปัญหา 

 
- การทดสอบความรู้แบบองค์รวมโดย

การสอบกลางภาค ปลายภาค หรือ
การมอบหมายงานแผนธุรกิจ ใน
รายวิชาผู้ประกอบการ  

- การทวนสอบรายวิชา 
- การประเมินผลจากการฝึกงานด้าน

บริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา 

 
- การทดสอบก่อนจบการศึกษา Exit 
Exam 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกใน
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ
เป็นไทย 
2. มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
3. มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

 
 
- การสัมภาษณ์และการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- จาก Portfolio 

 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงออกท่ีแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบ การแก้ไขสถานการณ์ 
- รายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย/ การ
น าเสนอ กลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
- การประเมินผลการจัดโครงการสัมนา 

 
 
- การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงออกท่ีแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบ  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร     
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการประเมิน 

การรับเข้า 
วิธีการประเมินระหว่างการศึกษา วิธีการประเมินก่อนจบการศึกษา 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีความรู้ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ 
สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 

 
- การสัมภาษณ์และการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออก การสื่อสาร
ทางภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- จาก Portfolio 
 

 
- รายงาน งานที่ในรับมอบหมาย  
- การน าเสนอผลงาน 
- การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล 
- การสังเกตุจากการอภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การสอบวัดผลตามมาตรฐาน เช่น 

ด้านภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา 
TOEIC และ วัดระดับภาษาจีน HSK 

 
- การน าเสนอ โดยพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสื่อสารการใช้ภาษา ในการ
น าเสนอโครงงานวิชาสหกิจศึกษา / 
สัมมนา  
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1) การประเมินการรับเข้า 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรฯ เพ่ือให้
ได้ผู้เรียนทีมีจ านวนตามแผน และคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น สัดส่วนคะแนน GPAX GAT PAT1  เป็นต้น รวมถึง
มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ และการรายงาน
ตัว ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (AUN-05-03) และ ตารางที่ 8.4 เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ  

รูปแบบการรับเข้าของหลักสูตรฯ  มีดังนี้  
- รับตรง 12 จังหวัด 
- รับตรงทั่วประเทศ 
- โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
- Admission กลาง  

 
ส าหรับปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินผลการรับเข้า โดยพิจารณาจากคะแนน GPAX 

GAT PAT1 portfolio ที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบการรับเข้า  ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินความรู้ ทักษะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม 
ทัศนคติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ  
จากการสัมภาษณ์ได้ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 1) สาขาท่ีนิสิตสนใจก่อนเข้าเรียน 2) นิสิตมีความต้องการ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคต 3) นิสิตบางส่วนยังขาดทักษะด้านการค านวณและภาษาอังกฤษ 4) นิสิตมี
ความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีด้าน social แต่ยังขาดความรู้ที่ดีพอในด้านการสืบค้นข้อมูล และ
โปรแกรมด้านการค านวณและน าเสนอ ซึ่งหลักสูตรฯ จะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับการเรียนการ
สอนต่อไป 

ในด้านของการประเมินรูปแบบการรับเข้าจากข้อมูลการรับเข้าการรับเข้าในแต่ละช่องทาง (AUN-
05-04)  พบว่านิสิตเข้ารายงานตัวมากที่สุด คือ  รับตรงทั่วประเทศและรับตรง 12 จังหวัด ส่วนผลการ
เรียนจากระดับมัธยมเฉลี่ยสูงสุด ได้จากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ส่วนผลการเรียนจากระดับมัธยมเฉลี่ยต่ าสุดคือ Admission 
กลาง และความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

จากการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า นิสิตที่รับเข้าผ่านโครงการรับตรง
ทั่วประเทศ ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขต
จันทบุรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด  ในขณะที่โครงการรับตรง 12 จังหวัด มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุด   แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าผลการเรียนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละรูปแบบไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญ และไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
 ทั้งนี้การประเมินจ านวนการรับเข้าในแต่ละรูปแบบ หลักสูตรฯได้วางแผน ก าหนดจ านวนและ
เกณฑ์การรับเข้าไว้ล่วงหน้า แต่จ านวนการรับเข้าของแต่ละรูปแบบจะประเมินเป็นระยะๆ ตามจ านวนที่
รายงานตัว เพ่ือปรับการวางแผนรับเข้าในรูปแบบอ่ืนๆ ถัดไป ให้สอดคล้องจ านวนการรับเข้าตามแผนที่
ก าหนด  
 นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนปรับ
พ้ืนฐาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   และคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนในกับ
นิสิต เนื่องจากนิสิตที่เข้าในหลักสูตรบริหารธุรกิจมีทุกแผนการเรียน ทั้งแผนการเรียนวิทย์ -คณิต ศิลป์-
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ค านวณ และ ศิลป์-ภาษา ซึ่งมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการเรียนของนิสิตในอนาคตได้  
 

2) การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
หลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตของ

ศึกษาในหลักสูตรในหลายด้านเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาค
และปลายภาคและทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินผลและ
รายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F  
 การประเมินผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตรจะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา (AUN-05-02)  โดย
การประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 
5.1 
 หลักสูตรฯ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนิสิต โดยผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ประจ าในหลักสูตรดูแล
นิสิตแต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2 คน  ซึ่งสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิตได้จากระบบบริการการศึกษา 
(AUN-05-05) เมื่อพบการจ าแนกสภาพที่ไม่ปกติ เช่น การรอพินิจ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  การย้าย
สาขาการเรียนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน การเก็บตกรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะหารือ
ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นิสิต วางแผนการลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปให้เหมาะสม หรือเมื่อ
เสร็จสิ้นการสอบกลางภาคจะเรียกพบนิสิตที่มีคะแนนต่ ากว่า 2.00 เพ่ือสอบถามและติดตามความก้าวหน้า 
ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 
 ในสิ้นปีภาคการศึกษา 1/2561 พบว่า มีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จ านวนทั้งสิ้น 3  คน 
โดยแบ่งเป็น ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 (1 คน) ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 กลุ่มการตลาด  (1คน) และ ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 
กลุ่มการเงิน  (1คน)  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีมีการก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาก่อนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป และในสิ้นภาคการศึกษา 2/2561 พบว่า มีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 
2.00 จ านวนทั้งสิ้น 2  คน โดยเป็น ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 กลุ่มการตลาด (2 คน) ทั้งนี้นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง 2.00 ไม่ใช่นิสิตคนเดิม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะร่วมกันก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาต่อไป 
  

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้นิสิตด าเนินการเลือกกลุ่มสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ที่ 2  โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการตลาด และ กลุ่มสาขาการเงิน โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้จัด
โครงการแนะน าการเลือกสาขาให้กับนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใจถึงโครงสร้างการเรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเองได้ ผ่านการ
แนะน าของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพ่ีในแต่ละกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม
จากการประเมินผลของการเลือกกลุ่มสาขาวิชา ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านิสิตบางส่วนอาจจะไม่ได้
เลือกกลุ่มสาขาวิชาตามความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นหลัก แต่เลือกตามกลุ่มเพ่ือน และความ
ต้องการของผู้ปกครอง  ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่าควรมีการประเมินผู้เรียน
ก่อนการเลือกกลุ่มสาขาวิชา โดยอาจใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ หรือแบบทดสอบความถนัดประกอบการ
พิจารณาให้กับนิสิตร่วมด้วย เพ่ือเป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของนิสิต ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการในภาค
การศึกษาถัดไป  
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3) การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตมีการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 

1) ทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี 
ในแต่ละรายวิชามีการทดสอบ โดยมีการประเมินผลในหลากหลายวิธี ทั้งการทดสอบย่อย การ 

สอบกลางภาคและปลายภาค ทั้งนี้สัดส่วนของการประเมินผลของแจ่ละรายวิชาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 และมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F 
  อีกทั้งคณะฯ และหลักสูตรฯ  ได้ด าเนินการสอบ Exit Exam เพ่ือประเมินทักษะด้านความรู้ และ
ปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงรายวิชาแกน และรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาขา แต่ทั้งนี้
การสอบนี้ไม่ได้ระบุเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตร
ก าหนดเป้าหมายมีเกณฑ์ในการสอบผ่านคือ ร้อยละ 50 ของคะแนนรวม จากรายงานผลสอบ Exit Exam 
(AUN-05-06) พบว่าร้อยละการสอบผ่านของนิสิตในแต่ละสาขา คือ การจัดการ (ร้อยละ16.67) การตลาด 
(ร้อยละ 81.48) และ การเงิน (ร้อยละ 43.64) จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมมี
สัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า แต่ส าหรับกลุ่มสาขาการตลาด และการเงิน ถือ
ว่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากมีสัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์สูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า แต่อย่างไรก็
ตามทางหลักสูตรฯ เห็นว่าควรต้องน าผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงต่อไปในประเด็นของความเหมาะสมของ
วิธีการ จ านวนข้อสอบ ระยะเวลา รวมถึงความยากง่ายของข้อสอบ ตลอดจนการกระตุ้นให้นิสิตเห็น
ความส าคัญของการสอบดังกล่าว   

 
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมิน Exit Exam เปรียบเทียบ ปี 2560 และ 2561 

กลุ่มสาขา ปี 2560 ปี 2561 
คะแนนเฉลี่ย

(100) 
ร้อยละการสอบ
ผ่านของนิสิต 

คะแนนเฉลี่ย 
(100) 

ร้อยละการสอบ
ผ่านของนิสิต 

การจัดการ 43.11 11.11 45.06 16.67 
การตลาด 45.07 30.00 53.66 81.48 
การเงิน 37.91 2.27 49.00 43.64 

 หมายเหตุ ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ค่าเป้าหมายการผ่านเกณฑ ์คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนรวม 
 

2) ทดสอบความรู้ในทางปฏิบัติ 
 หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตในชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการท างานที่
หลากหลายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถท างานร่วมผู้อ่ืนในสถานการณ์จริงได้ โดยทั้งสอง
รายวิชาจะมีการประเมินผลร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการ และมีประเมินผลโดยการ
น าเสนอผลงานหรือโครงการจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา/การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ได้ก าหนดมี
คณาจารย์ในสาขาร่วมประเมินผลไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจากการประเมินพบว่าในปีการศึกษานี้นิสิตผ่าน
การประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100  
   

 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง พบว่านิสิตปัจจุบันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ในระดับคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี มากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  ซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวสูงกว่าปีการศึกษา 2560  (ตารางที่ 5.3 ) 
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ตารางที่ 5.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต เปรียบเทียบ ปี
การศึกษา 2560-2561 

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต 

ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.89 3.90 
2) ด้านความรู้ 3.85 3.89 
3) ด้านทกัษะทางปัญญา 3.85 3.85 
4) ด้ านทักษะความสัม พันธ์ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

3.91 3.92 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.71 3.90 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย  ด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต และทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิต พบว่าความพึงพอใจมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี 2560 แต่อยู่ในเกณฑ์มากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ยกเว้นด้านทักษะทางปัญญา และทักษะการคิดแบบองค์รวมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 5.4 ) ซึ่งหลักสูตรฯ จะน าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป  ทั้งนี้อัตราการตอบกลับแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิตมีเพียงร้อยละ 19.64 เท่านั้น 
 
ตารางที่ 5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2560-2561 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.94 4.16 
2) ด้านความรู้ 3.92 3.77 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 3.71 3.48 
4) ด้ านทักษะความสัม พันธ์ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

4.07 3.91 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.70 3.80 

การประเมินทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
1) มีความรอบรู้ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจและ
สถานการณ์โลก 

4.10 3.64 

2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.91 3.47 

3) มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการคิดแบบองค์รวมวิสัยทัศน์
กว้างไกลพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.36 4.00 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51  
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5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5) การ
ประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรดพึงมี
ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในหลักสูตร ฯ (มคอ.2)  
(AUN-05-01) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับ 8 ขั้น คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ 
F โดยมีค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0และ 0 ตามล าดับ 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล โดยพิจารณาจาก มคอ.3 และ มคอ.5 

2.2  มีการประเมินผลของแต่ละรายวิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อน 
ประกาศผลสอบ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี้  
        3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตาม
หลักสูตร  
        3.2  ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 ( จากระบบ 4 ระดับคะแนน ) 

       3.3  เกณฑ์อ่ืน ๆ  ทุกวิชาต้องไม่ต่ ากว่า D 
- ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้

ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ใน
รายวิชาใด 

- ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตาม 
      หลักสูตรได้ค่า ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F 
      หรือ U ในรายวิชาใด 

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชามีการ
ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไปดังรายละเอียดที่แสดงในมคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชาโดยมีสาระที่สาคัญ
คือ 

- วิชาบรรยายทางทฤษฎีส่วนใหญ่มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบ 
ปลายภาคเป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้านรายงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายใน
ชั้นเรียน โครงงานและการน าเสนอผล 

- วิชาฝึกปฏิบัติมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยผลการปฏิบัติงาน ผ่านการ 
น าเสนอแผนการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลตามข้ันตอนของการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
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- วิชาฝึกวิชาชีพมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่
ท างานจริงซึ่งมพ่ีีเลี้ยงหรือหัวหน้างานผู้ควบคุมของสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินนิสิตร่วมกับอาจารย์ 
โดยประเมินจากโครงการและการน าเสนอโครงการ (สหกิจศึกษา) ทีม่ีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
และการตรวจประเมินนิสิต ณ สถานที่ปฎิบัติงาน 

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2561 พบว่าอาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลทั้งสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคโดย
เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้มีการแจ้งวิธีการการประเมิน 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมินในแต่ละกิจกรรม เกณฑ์ และเกรด ที่มีความชัดเจน โดยส่วนใหญ่อาจารย์
ผู้สอนจะชี้แจงให้นิสิตทราบในช่วงสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา หรือผ่านช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันไปของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละท่าน  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนิสิตร่วมด้วยกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว  

 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment (6,7) วิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์
การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

 
 หลักสูตรฯ มีเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนที่ชัดเจน ตามที่ระบุใน มคอ 3 มคอ. 4 
และสามารถตรวจสอบผลป้อนกลับได้จากผู้สอน ในกรณีที่มีอาจารย์มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน 
อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการปรึกษาหารือเพ่ือสร้างเครื่องมือในการประเมินร่วมกัน เช่น วิชาสหกิจศึกษา 
การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากนิสิตต้องมีการน าเสนอโครงการ (สหกิจ
ศึกษา)  โดยมีคณะกรรมการผู้สอบอย่างน้อย 3 คน จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและสร้างแผนการให้
คะแนนซึ่งจะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆไว้เพ่ือให้ให้แนวทางในการ
ประเมินของอาจารย์เป็นไปในทางเดียวกัน รวมถึงการวางแผนพัฒนาการใช้ scoring rubic ในการประเมิน
คุณภาพผลงาน/โครงงานของนิสิตต่อไปเพ่ือความชัดเจนที่มากขึ้น รวมถึงเพ่ือนิสิตเองจะได้น าผลนั้นไป
พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
 ด้านการควบคุมมาตรฐานการประเมินผู้เรียน หลักสูตรฯ ได้ก าหนดมีเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนกลางของหลักสูตร ที่ตกลงร่วมกัน (ตาราง 5.5 ) ทั้งนี้ผู้สอนสามารถน าเกณฑ์กลางนี้ไปปรับใช้ในแต่
ละวิชาตามความเหมาะสม  
 

ตารางที่ 5.5  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนกลางของหลักสูตร 
วิธีการประเมิน สัดส่วน (%) 

1.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5-10 
2. การสอบ (กลางภาค และ ปลายภาค) 40-70 
3. แบบฝึกหัด/ทดสอบย่อย 10-20 
4.รายงาน/การน าเสนอ 10-30 

** หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้สอน และลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
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 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการทวนสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกณฑ์การ
ประเมินและแผนการให้คะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 (ตาราง 5.6 )    
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ โดยสุ่มรายวิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากหมวดวิชาแกนและรายวิชาวิชาเอกในแต่ละสาขา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2561  โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิตในแต่ละชั้นปี เพ่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้  เนื้อหาการสอน สัดส่วนของคะแนน  เกณฑ์การประเมิน ข้อสอบ และข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ เพ่ือท าการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในปี
การศึกษาต่อไป 

จากรายงานผลการทวนสอบปีการศึกษา 2561 (AUN-05-07)  โดยคณะกรรมการทวนสอบของ
หลักสูตร พบว่าทุกรายวิชาที่มีการทวนสอบจากนิสิต มี เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน เกณฑ์
การประเมินและสัดส่วนของการให้คะแนนมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้อาจารย์ผู้ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
ต่างๆ และผลการประเมินให้นิสิตได้รับทราบ ทั้งนี้หากนิสิตมีข้อสงสัยในการประเมินผลที่ไม่น่าเชื่อถือ 
หรือไม่เป็นธรรม นิสิตสามารถขอตรวจสอบผลการประเมิน และค าชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอนได้ 

   

ตารางที่ 5.6 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา 5 ด้าน และวิธีการทวนสอบ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา การทวนสอบ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

- จากพฤติกรรมการเข้าเรียน การสอบ เช่น ความตรงต่อเวลา 
การไม่ทุจริตในการสอบ การแต่งกาย 

- จากกรณีศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) ด้านความรู้ 
 

- การสอบภาคทฤษฎีเพ่ือทดสอบความเข้าใจ ด้วยข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน  
- การน าเสนอรายงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย  

3) ด้านทักษะทางปัญญา - การสอบ 
- การน าเสนอ วิชาสหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอโครงงาน 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- การจัดงานสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ 
- การท างานกลุ่มแผนธุรกิจ 
- การท างานวิจัย ส ารวจข้อมูล ลงพื้นท่ีชุมชน 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การน าเสนองานเด่ียว / งานคู่ / งานกลุ่ม/งานโครงการแผน
ธุรกิจ  
- การจัดคลิปวีดีโอการน าเสนอ หนังสั้น โปสเตอร์  
- การสืบค้นข้อมูล  
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมทาง
การเงิน 

 
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน  
พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในด้านของการวัดและประเมินผล ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี มากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  และผล
การประเมินโดยภาพรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2560  (ตารางที่ 5.7 ) 
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ตารางที่ 5.7 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านของการวัดและประเมินผล 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 

1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.62 3.73 

2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3.69 3.75 

3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.82 3.80 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2561 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.51 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 
ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนทราบภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาให้แจ้งคะแนนสอบกลางภาค
แก่นิสิตก่อนวันที่จะครบก าหนดถอนรายวิชา เพ่ือให้นิสิตมีเวลาพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นก่อน
การสอบปลายภาค หรือ สามารถด าเนินการถอนรายวิชาได้ทันเวลา  
  ทั้งนีใ้นแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการให้ผลป้อนกลับได้หลายวิธี เช่น   

- การประเมินผลจากการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการส่งงาน ทั้งนี้นิสิตสามารถทราบได้จากการเข้าเรียนและ
การส่งงานตามก าหนดเวลาหรือไม่ 

- การประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคมีการแจ้งคะแนน เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- การประเมินผลแบบฝึกหัด จะมีการป้อนกลับโดยการตรวจงานกลับคืนรายบุคคล หรือหากมี
นิสิตจ านวนมากอาจอยู่ในลักษณะการท าเฉลยแบบฝึกหัด เพ่ือให้นิสิตได้สามารถประเมิน
ตนเองได้  

- การประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การน าเสนอรายงาน ฯลฯ 
อาจารย์ผู้สอนจะแนะน า ให้ค าปรึกษา แนะน าการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมถึงให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงภายหลังจากการน าเสนอโดยทันที 

 
  ทั้งนี้ในส่วนของช่องทางการติดต่อ ให้ค าปรึกษา รวมถึงการแจ้งผลป้อนกลับให้นิสิตทราบนั้น 
หลักสูตรฯ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละอาจารย์ผู้สอน เช่น การเข้าพบ
อาจารย์ที่ห้องพักอาจารย์ ตามเวลาที่นัดหมาย ทางโทรศัพท์ การประกาสผลให้ทราบในห้องเรียน การติด
ประกาศหน้าห้องพักอาจารย์ การส่งเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบ LMS  การส่งเอกสารการ
ประกอบการเรียนผ่านหัวหน้ากลุ่ม และ ใน Google drive รวมถึงช่องทางผ่าน Social เน็ตเวิร์คของ
ผู้สอน  ผ่านกลุ่มผู้เรียน  เป็นต้น 
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  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่า ในส่วนของรายวิชาที่มีการจัดสอบกลางภาคเป็น
การประเมินหลัก จะมีการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นิสิตทราบภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับรายวิชาที่มี
การประเมินผลลักษณะอ่ืน เช่น การวิจัย โครงงาน รายงานกลุ่ม จะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การติดตามและน าเสนอหัวข้อวิจัย/โครงงาน การสังเกต การมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในระหว่างภาคเรียน เพ่ือให้นิสิตน าผลคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นส าหรับการ
ประเมินผลปลายภาค แต่หากผู้สอนและนิสิตพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนให้ได้
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ นิสิตจะด าเนินการถอนรายวิชาภายในก าหนดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ในระหว่างภาคและสิ้นภาคการศึกษาจะมีการประชุมอาจารย์ทั้งในหลักสูตรและประชุมคณะ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเป้นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 
  การด าเนินการในปีการศึกษา 1/2561 หลักสูตรฯ ได้วางแผนและการด าเนินการประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการพ้นสภาพ พบว่ามีการ
แจ้งผลให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2561 ไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณ์ที่ก าหนด แต่มี
นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จ านวน 3 คน  โดยประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและ
วางแผนการเรียนให้นิสิตให้นิสิตอย่างใกล้ชิดในภาคการศึกษาถัดไป 
   
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้อง
ทุกข์อย่างเหมาะสม 
   
  คณะฯ ฝ่ายกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯประชุมวางแผน
กระบวนการการร้องทุกข์ของนิสิตให้มีความเหมาะสม การร้องทุกข์ให้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของ
นิสิตที่หลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต นิสิตสามารถร้องทุกข์ผ่านจดหมาย และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ Social media (Facebook, Line, etc.) โทรศัพท์ และติดต่อด้วยตนเองไปสู่การพิจารณา
ด าเนินการโดยยึดหลักบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ในการควบคุม ก ากับความประพฤติ/พฤติกรรมของนิสิต 
ด้วยวิธีการต่างและขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป  โดยมีกระบวนการตาม ตาราง
ที่ 5.8 และ ภาพที่ 5.1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 5.8 ระดับรับฟังความคิดเห็นและวิธีการเข้าถึง 
ระดับ วิธีการ 

อาจารย์ประจ า
วิชา 
 

1. เข้าพบอาจารย์ประจ าวิชาโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์ 
3. ผ่านระบบ Social media 

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา 
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
3. ทางโทรศัพท์ 
4. ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่ายกิจการนิสิต 
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ระดับ วิธีการ 
ประธานสาขาวิชา 1. การเข้าพบประธานสาขาโดยตรง  

2. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา 
3.ทางโทรศัพท์  
4. การร้องทุกข์ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่ายกิจการนิสิตคณะ 

คณบดี 1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ 
ประธานสาขา/ หรือ อาจารย์ท่านอ่ืนๆในคณะ 
2. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ฝ่ายกองกิจการนิสิต 
3. การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง 
4. ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถามในวันคณบดีพบนิสิตแต่ละสาขา  
5. ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 

วันคณบดีพบปะ
นิสิต 

1.นัดหมายนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีประชุมพร้อมกัน 
2.นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านต่างๆผ่านแบบประเมิน  
3.คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็นต่างๆที่ได้รับจากแบบ
ประเมิน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม ร้องเรียนในประเด็นต่างๆเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 5.1 แสดงช่องและวิธีทางการร้องทุกข์ของนิสิต 

 
หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง ระดับ G คือ เสียชื่อเสียง อาจเกิดการฟ้องร้อง ระดับ H คือ เรียกร้องค่าเสียหาย ระดับ I 
คือ เกิดการฟ้องร้อง 
 
  ในปีการศึกษา 2561 การร้องทุกข์กรณีด้านผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่า ไม่มีประเด็น
การร้องทุกข์ด้านผลการเรียน แต่มีการสอบถามถึงคะแนน และผลการเรียนที่ได้ ทั้งนี้นิสิตได้ใช้วิธีการ
สอบถามผ่านไลน์ และเข้าพบอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงถึงผลที่ได้ให้นิสิต ซึ่งไม่มี
ประเด็นในการร้องทุกข์เกิดข้ึน  
  ด้านการประเมินช่องทางการร้องทุกข์ในปีการศึกษา 2561 จากแบบสรุปการเข้าถึงหลักสูตรและ
ช่องทางการร้องทุกข์ พบว่านิสิตรับทราบช่องทางการร้องทุกข์ดังกล่าวทุกช่องทาง ได้แก่  1) ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา 2) ผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขา 3) ผ่านคณบดี และ 4) ผ่านทางงานกิจการนิสิต  แต่พบว่า
ช่องทางที่นิสิตรับทราบมากท่ีสุด คือผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ นิสิตที่มีการร้องทุกข์จะร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดการร้องทุกข์ในระดับพึงพอใจมาก และ
ผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขา รองลงมา โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดการร้องทุกข์ในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง และไม่มีประเด็นของการร้องทุกข์ด้านอ่ืนๆ ที่พบเห็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญในปีการศึกษา 
2561 แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนิสิตคือ ควรเพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ผ่านเว็บเพจ ในกรณีที่นิสิตไม่
สะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยตรง รวมทั้งจะประเมินผลความพึง
พอใจต่อการร้องทุกข์ต่อไป 
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ตารางที่ 5.9 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจ 
 

ช่องทางการร้องทุกข์ ร้อยละการ
รับรู้ 

ร้อยละของช่องการ
ร้องทุกข์ที่ใช้ ** 

ความพึงพอใจต่อการ
จัดการการร้องทุกข์ 

1) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 50.42 50 พึงพอใจมาก 
2) ผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชา 10.92 - พึงพอใจปานกลาง 
3) ผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 10.92 

 
12.50 

 
NA 

4) ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 10.08 

  

5) ผ่านทางงานกิจการนิสิต 10.08 25.00 NA 
6) ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 7.56 12.50 NA 
 
** ข้อมูลผู้ที่เคยร้องทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 11.27  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 จากผลการด าเนินงาน AUN 5 ในปีการศึกษา 2561 พบว่าแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป คือ การเพ่ิมและปรับปรุงกิจกรรมการประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษาก่อนการเลือกกลุ่มสาขา การ
พัฒนาการใช้ scoring rubic ในการประเมินคุณภาพโครงงานเพ่ือความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลเชิงตัวเลข ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม (3 ปีขึ้นไป) เช่น ผลการประเมิน Exit 
Exam ความพึงพอใจของนิสิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต   การ
ประเมินช่องทางการร้องทุกข์  ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 5  
1. AUN-05-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559 (มคอ.2) 
2. AUN-05-02 รายละเอียดของรายวิชาหรือมคอ.3 และมคอ.4* (http://tqf.buu.ac.th) 
3. AUN-05-03 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง การรับเข้าศึกษา   

http://www.buu.ac.th/recruit/frontend/index  
4. AUN-05-04 ข้อมูลการรับเข้าการรับเข้าในแต่ละช่องทาง 
5. AUN-05-05 ระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp 
6. AUN-05-06 รายงานผลสอบ Exit Exam สาขาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 
7. AUN-05-07 รายงานผลการทวนสอบปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 

http://tqf.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/recruit/frontend/index
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp


รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 74 
 

AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) are carried out to 
ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the needs for education, 
research and service. 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหลักสูตร 
 apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 

assessment methods to achieve the expected learning outcomes;การใช้วิธีการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media;การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses they 
deliver;การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 

การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
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การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which includes 

teaching, research and service. 

การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 

มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่เข้าใจตรงกัน  
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 

มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking 

into account their academic freedom and professional ethics. 

บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงเสรีภาพทาง
วิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

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

มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรม
อบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
 ระดับ 

2559 2560 2561 
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) 

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอตัราก าลัง การเลิก
จ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรยีนการสอน การวจิัย 
และการบริการวิชาการ 

4 4  4 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service (2)  มีการวัด
สัดส่วนของผูส้อนต่อผู้เรยีน และภาระงานของผู้สอน และก ากับตดิตามเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3  4 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7)  ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรภีาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทาง
สายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน    

3 3 4 

6.4  Competences of academic staff are identified  and evaluated  
     (3)  มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร สายวิชาการ   

3 4  4 

6.5  Training and developmental needs of academic staff are   identified and 
activities are  implemented to fulfil them (8)  มีการระบุความต้องการอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกจิกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น   

3 3  
 

4 

6.6  Performance management including rewards  and recognition  
       is implemented to motivate and support education, research  
        and service (9) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวลั ยกย่อง ให้เกียรติ 
       เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และสนับสนุนการเรียน  การสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ  

3 3  3 

6.7  The types and quantity of research activities by academic staff are 
established,   monitored and benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา เกี่ยวกับประเภท  และปริมาณ
ของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ   

3 3  3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
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ตารางที ่6.1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์ - -    
2. รองศาสตราจารย์ - -    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - -    
4. อาจารย์ 2 4 6 10.25 2 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ - -    
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

- -    

รวม 2 4 6 10.25 2 
หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ท่ีได้รับวุฒิบัตร  

2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 
                             ในประเภทท่ี 1 – 4  

  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30 วิธีท่ี 1  
                โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 4 1 2 5  
2559 5 - 1 6  
2560 6 - - 6  
2561 6 - - 6  

ตาราง 6.3 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร : ที่มา http://reg.buu.ac.th 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558 192.50 1.17 165 : 1 
2559 160.75 1.41 113.47 : 1 
2560 189.00 8.65 21.85 : 1 
2561 211.14 10.25 20.61 : 1 
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ตาราง 6.4 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

นิสิต/
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร /
นักวิจัยผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/
เดือน/ปี  

ที่
เผยแพร่ 

2558 ตรี อ.อัชราภรณ์ พลยานันท์ 
อ.กุลวดี เนื่องแสง 

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตจบใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

2558 
 

ตรี อ.อัชราภรณ์ พลยานันท์ 
อ.กุลวดี เนื่องแสง 

การสร้างหลักสูตรการบริหารสู่
ความส าเร็จจากการถอด
ประสบการณ์ธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตรท่าใหม่ จ ากัด จังหวัด
จันทบุรี 

2558 

2559-
2561 

ตรี ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล  
ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  
ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ  
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชา
ฟิสิกส์พ้ืนฐานระดับอุดมศึกษาเรื่อง
การออกแบบและสร้างเรือ 

2560 

ตรี ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล  
อ.ณมณ ศรหิรัญ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน
วิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา 

2561 

ตรี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  
ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล  
อ.กุลวดี เนื่องแสง  
อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
อ.ณมณ ศรหิรัญ  
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
ดร.วชิราภรณ ์ศรีพุทธ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการ
เงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

2561 

 ตรี ดร.อารยา สุทรวิภาต 
ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  
อ.กุลวดี เนื่องแสง  
อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  
 

Organization and  
Management Model of Thai 
Durian Institute in World 
Competitiveness 

2561 

ตรี 
 

ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ 
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 

Design Steps  
for Physic STEM Education 
Learning in Secondary School 

2561 
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นิสิต/
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร /
นักวิจัยผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/
เดือน/ปี  

ที่
เผยแพร่ 

อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
ตรี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  

อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 

การวิเคราะห์องคประกอบเชิงส ารวจ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 

2561 

ตรี 
 

อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก
ของผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้
ขนาดย่อมและขนาดกลาง ในจังหวัด
จันทบุรี  

2561  
 

 
ตาราง 6.5 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 1 - 1  - 2 0.5 
2558 - - - - - - 
2559 1  - 1  - 2 0.33 
2560 5 - 1 - 6 1 
2561 - - - - - - 
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ตาราง 6.6 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การพัฒนาการด้าน การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

การเรียน
การสอน 

วิจัย วิชาการใน
สาขา 

ด้านอื่นๆ 
(ระบุ) 

1 นายลัญจกร  สัตย์สงวน ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
4/2561 (25 ส.ค. 2561) การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยสี
เขียว 

     
(ด้านบริหาร)  

ทราบแนวทางการประหยัดพลังงาน และรักษา
สิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา  

  ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
1/2561 (16 ก.พ. 2562) การบรรยายเรื่อง R and D 
Perspective towards BCG Model 

     
(ด้านบริหาร)  

ทราบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่ Bio, 
Circular and Green Economy ท าให้เกิด
คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ  

  การอบรมการใช้งานระบบควบคุมภายใน (13 พ.ค. 62)       
(ด้านบริหาร)  

ทราบวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ  

  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการและแนวทางในการเขียน
ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  

2 นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ การสัมมนา Sasin Startup incubator by SET 2018: 
Facilitator training day ( 6 ต.ค. 2561 ) 

    การสร้างเครือข่าย Start up 

  อบรมแนวทางการจัดท าหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและความต้องการของหลักสูตร (16-17 
พ.ย.) 

    เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

  อบรม Digital marketing  (15-18 พ.ย.61)     เพือ่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร / การเรียนการ
สอน 

  กฏหมายแรงงานและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   (27-
28 ต.ค., 3-4 พ.ย. และ 9-10 พ.ย.61) 

    เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

  การจัดท ารายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  กลุ่ม 1 กลุ่มวิชาทักษะ
การชีวิตคุณภาพ    (12 ก.พ. 62) 

    เพือ่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

  การจัดท าและกระบวนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   (29 มี.ค.62) 

    เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
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  อบรม Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ 
EdPex    (30 มี.ค.62) 

    ใช้ในงานประกันคุณภาพคณะฯ 

  อบรมผู้ประเมิน EdPex  ( 22-26 เม.ย.62)     ใช้ในงานประกันคุณภาพคณะฯ 

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร E- Commerce 
week by NEA ( 14-17 พ.ค.62) 

    เพื่อใช้ในการจัดต้ังบริษัทจ าลองของสาขา 

  สัมมนา ดิจิทัล ทางด่วนส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กสู่
ตลาดโลก (27 พ.ค.62) 

    เพื่อใช้ในการจัดต้ังบริษัทจ าลองของสาขา 

3 นางกุลวดี เนื่องแสง 
 

สัมมนา หัวข้อ " การค้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +3”
วันท่ี 14 กันยายน 2561 
 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี 

    เพิ่มเติมความรู้เรื่อง การเปิดตลาดอาเซียน 
ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอาเซียน และ
การเปิดตลาดด้วยธุรกิจออนไลน์ 

  อบรม Turnitin  
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี 

    เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิง 
งานวิจัย 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี 

    เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเขียน
บทความวิจัยฯ  ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
เขียน และการปรับปรุง 

  อบรม หัวข้อ “ท าวิจัยอย่างไรให้สนุก” 
วันท่ี 14 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    เทคนิคการท างานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พาณิชย์ 4.0 สู่โลกการค้ายุค
ใหม่ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ By NEA”  
วันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงแรมมณีจันท์ จันทบุรี 

    เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ท้ัง
ด้าน การตลาด การขนส่ง และ ช่องทางการช าระ
เงิน 

  หลักสูตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา 
Taxation 

  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการและแนวทางในการเขียน
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ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
4 นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA” 
วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2561 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ใช้ในงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

  การอบรม หัวข้อ “ท าวิจัยอย่างไรให้สนุก” 
วันท่ี 14 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ได้แนวทางในการท าวิจัย การวางแผนเกี่ยวกับ
การเขียนและเผยแพร่บทความ 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ด้วย Microsoft Teams" 
วันท่ี 17 มกราคม 2562 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Office 365 ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ
สร้างคอร์สเรียนออนไลน์ในอนาคตได้ 

  การประชุม เรื่อง “การประเมินสถานการณ์ไม้ผลในประเทศ
ไทยเพื่อสร้างผลส าเร็จในการสนับสนุนนวัตกรรมการพัฒนา
เกษตรกรไม้ผลสู่การเกษตรสมัยใหม่ (TRP)” 
วันท่ี 28 มกราคม 2562 
สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์วิจัยท่ีหน่วยงานผู้ให้
ทุนวิจัยต้องการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครง
ร่างงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน และผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

  การอบรม หลักสูตร “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษี
เงินได้นิติบุคคล” 
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

    ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ภาษีเงินไดท่ี้นิติบุคคล ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในอนาคตได้ 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPex  
วันท่ี 22-26 เมษายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ใช้เป็นแนวทางในงานประกันคุณภาพคณะฯ 
รวมท้ังยังสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์
EdPEx ได้ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัย กลุ่ม Small 
and Medium Agriculture Enterprise (SMAEs) 
วันท่ี 28-29 เมษายน 2562 

    ได้ทราบแนวทางเกี่ยวกับแนวทางในการยื่นขอทุน
วิจัย รวมถึงโจทย์วิจัยท่ีหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย
ต้องการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้อเสนอ
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โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค (จัดโดยสถาบันคลังสมอง) โครงร่างงานวิจัยให้ได้ทุน 
  การสัมมนา เรื่อง ผลกระทบของ e-payment และ crypto 

currency ต่อการด าเนินนโยบายทางการเงิน 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทายลัยเกษตรศาสตร์ 

    ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-payment ในปัจจุบัน
ของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในโลก รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี
สามารถน าไปใช้ในการสอน และงานวิจัยใน
อนาคตได้ 

  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการและแนวทางในการเขียน
ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

5 นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ อมรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี 

    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ 

  อบรม GET TTT Alibaba  วันท่ี 16-18 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ใน 
Alibaba และน ามาประกอบการสอนในวิชาด้าน
การตลาด 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา
การปรึกษา วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้เข้าใจและรู้เทคนิคการรับมือกับนิสิตท่ีป่วย
ทางด้านจิต เช่น โรคซึมเศร้า 

  อบรมมาตรฐาน ISO, GMP HACCP วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้เข้าใจมาตรฐานต่างๆในการท าการผลิตเพ่ือ
ประกอบการสอนในวิชาผู้ประกอบการ 

  Research meeting วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้หัวข้องานวิจัยท่ีตอบยุทธศาสต์ของชาติ 

  อบรมครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ วันท่ี 21-22 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ จันทบุรี 

    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และ
น ามาประกอบการสอนในวิชาด้านการตลาด 

  เปิดร้านค้าออนไลน์ วันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าออนไลน์และ
น ามาประกอบการสอนในวิชาด้านการตลาด 

  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการ แนวทางในการเขียนขอ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

6 นายณมณ ศรหิรัญ อบรมหลักสูตร “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal 
Income Tax) และภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate 
Income Tax) วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 

    น าความรู้มาบรรยายในรายวิชา 27422259 การ
ภาษีอากร 
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  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการและ แนวทางในการเขียน
ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

7 นางสาวรัฐดากร บ ารุง
ศาสตร์ 

กฏหมายแรงงานและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   (27-
28 ต.ค., 3-4 พ.ย. และ 10 พ.ย.61) 

    เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

  อบรม Turnitin  
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี 

    เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิง 
งานวิจัย 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา
การปรึกษา วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้เข้าใจและรู้เทคนิคการรับมือกับนิสิตท่ีป่วย
ทางด้านจิต  

  อบรม หัวข้อ “ท าวิจัยอย่างไรให้สนุก” 
วันท่ี 14 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    เทคนิคการท างานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ 

  อบรมมาตรฐาน ISO, GMP HACCP วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

    ได้เข้าใจมาตรฐานต่างๆในการท าการผลิตเพ่ือ
ประกอบการสอนในวิชาผู้ประกอบการ 

  Research meeting วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

    เทคนิคการท างานวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ของชาต ิ

  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (10 มิ.ย.62)     เพื่อทราบกระบวนการและแนวทางในการเขียน
ขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
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ตารางที ่6.7 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2561   หลักสูตร  บริหารธุรกิจ  คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมลู : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่
การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 

การบูรณาการกบั
หน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่
ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบั
น 

ชาติ นานา 
ชาติ 

  ทางทะเล ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วย
งาน 

1 นายลัญจกร   
สัตย์สงวน/ 
นางสาวรัฐดากร 
บ ารุงศาสตร์ 

/   การพัฒนา
กิจกรรม 
สะเต็มศึกษา
วิชาฟิสิกส์
พื้นฐาน
ระดับอุดมศึก
ษาเรื่องการ
ออกแบบและ
สร้างเรือ 

/     /  การประชุม
วิชาการ
ทางการศึกษา 
The ๖th PSU 
Education 
Conference 
“Higher 
Education 
for Digital 
Citizenship 
Towards 
Thailand  
๔.๐ 

2560   /        /  

2 นายลัญจกร   
สัตย์สงวน/ 
นางสาวภัญนภัส  
พฤกษากิจ 

/   Organization 
and 
Management 
Model of 
Thai Durian 
Institute in 

/      / International 
Conference 
on Social 
Sciences and 
Management, 
Chiangmai 

2018       /  /   สกว 
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่
การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 

การบูรณาการกบั
หน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่
ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบั
น 

ชาติ นานา 
ชาติ 

  ทางทะเล ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วย
งาน 

World 
Competitive
ness 

3 นางสาววชิรา
ภรณ์ ศรีพุทธ / 
นายลัญจกร   
สัตย์สงวน/ 
นางกุลวดี 
 เนื่องแสง/ 
นายณมณ  
ศรหิรัญ/ 
นางสาวภัญนภัส  
พฤกษากิจ/ 
นางสาวรัฐดากร 
บ ารุงศาสตร์ 

/   การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
เชิงส ารวจท่ี
ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน
วิชาการเงิน
ธุรกิจของ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยา
เขตจันทบุรี 
 

/     /  การประชุม
วิชาการปัญญา
ภิวัฒน์
ระดับชาติ  
ครั้งท่ี 8 

2561   /        /  

4 นางกุลวดี 
 เนื่องแสง 

/   Enhancing 
Graduate 
Employabilit

/     /  Kasetsart 
University 
Annual 

2016  
 

/        /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่
การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 

การบูรณาการกบั
หน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่
ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบั
น 

ชาติ นานา 
ชาติ 

  ทางทะเล ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วย
งาน 

y: 
Employment 
Knowledge 
and Skills 
Gap among 
Fresh 
Graduates. 

Conference 

5 นายณมณ  
ศรหิรัญ 

/   การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ
ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเรียน
การสอนวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับอุดม 
ศึกษา 

/     /  สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษา
เอกชนแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระ
ราชูปถัมภ์ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

2018   /        /  

6 นางสาวภัญนภัส  
พฤกษากิจ 

/   ปัญหาและ
อุปสรรคใน
การส่งออก

/     /  การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 

2018       /    /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่
การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 

การบูรณาการกบั
หน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่
ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบั
น 

ชาติ นานา 
ชาติ 

  ทางทะเล ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วย
งาน 

ของผู้
ประกอบ 
การแปรรูป
ผลไม้ขนาด
ย่อมและ
ขนาดกลาง 
ในจังหวัด
จันทบุรี 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
ครั้งท่ี 6  

7 นายลัญจกร   
สัตย์สงวน/ 
นางสาวภัญนภัส  
พฤกษากิจ/ 
นางสาวรัฐดากร 
บ ารุงศาสตร์ 

/   การวิเคราะห์
องคประกอบ
เชิงส ารวจท่ี
ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมา
ท่องเท่ียวหาด
เจ้าหลาว 
จังหวัด
จันทบุรี 

/     /  National 
Conference 
on 
Administrati
on and 
Managemen
t: NCAM 

2018  
 

    /    /  

รวม  7 - -  7 - - - - 6 1   - - 4 - - - 3 - 1 - 6 สก
ว 
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ผลการด าเนินงาน   

6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, 
research and service (1) มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิก
จ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ  

 หลักสูตร ฯ และคณะฯ ร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลากรคณะ ฯ ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ แผนอัตราก าลังของคณาจารย์แยกตามสาขาวิชา เป็นแผนที่
แสดงให้เห็นอัตราก าลังที่จ าแนกเป็นอัตราก าลังที่ลาศึกษาต่อ และอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมถึง
อัตราก าลังที่อนุมัติขอกรอบอัตราแล้วหรืออัตราว่าง  และแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ เป็นแผนที่
ก าหนดช่วงเวลาที่ขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้
แผนนี้ยังระบุช่วงเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ด้วย โดยหลักสูตร ฯ และคณะ ฯ 
ปรับปรุงทั้งแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรข้างต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ต่อไป ตาม
ตารางที่ 6.8 นอกจากนี้หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้น าผลการปฏิบัติงานที่ประเมินในปีงบประมาณ 2561 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาทบทวนกับการจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวด้วย  

ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก ถูกเลิกจ้าง และเกษียณอายุงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกปรับ
ให้เป็นปัจจุบันในแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และหลักสูตร ฯ จะขออนุมัติคณะ ฯ 
เพ่ือขอรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาหรือสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามาทดแทนกรอบอัตราก าลังที่ว่างข้างต้น โดยหลักสูตร ฯ อาจจะคงเงื่อนไขของกรอบอัตราเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกรอบอัตราเดิม หลังจากนั้นคณะ ฯ และหลักสูตร ฯ จะด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทนกรอบอัตราก าลังที่ว่างดังกล่าวต่อไป   

 
ตารางที่ 6.8 แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

 แผนการขอต าแหน่งทางวชิาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

1.ดร.ลัญจกร สัตยสงวน  ผศ.      
2. อ.กุลวดี เนื่องแสง    ผศ.    
3. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ   ผศ.     
4. ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์   ส าเร็จ

ป.เอก 
 ผศ.   
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 แผนการขอต าแหน่งทางวชิาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
5. อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ     ผศ.  ศึกษาต่อ 

ป.เอก 
6. อ.ณมณ ศรหิรัญ     ผศ.  ศึกษาต่อ 

ป.เอก 
7. อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์      ผศ.  
8. อัตราใหม่   /     
9. อัตราใหม่    /    

  การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ตารางที่ 6.8) ของหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2561 สรุปได้
ดังนี้ 

  1. ดร.ลัญจกร ยังไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากด ารงต าแหน่งรองคณบดีของคณะ ฯ ท าให้
มีระยะเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมการขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้เลื่อนช่วงเวลา
การขอต าแหน่งวิชาการของ ดร.ลัญจกร เป็นปี 2562  
 2. ดร.พัชรี ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในปี 2561 เร็วกว่าแผนข้างต้นที่ก าหนดไว้เป็นปี 2562  
 3. หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้ชะลอการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ (ข้อ 8 ในตารางที่ 6.8) 
เพ่ิมเติม 1 อัตราออกไปก่อน เพราะคาดว่าจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จะลดลงกว่าปี
การศึกษา 2561 โดยหลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ขอพิจารณาจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อีกครั้ง    
 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve 

thequality of education, research and service (2) 
 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการตลาดและกลุ่มวิชาการ

เงิน ซึ่งปรับลดจากเดิม 3 กลุ่มวิชา โดยตัดกลุ่มวิชาการจัดการออก เนื่องจากในหลักสูตร พ.ศ. 2554 ที่
ผ่านมา มีนิสิตสนใจเลือกเรียนในกลุ่มวิชาการจัดการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกกลุ่มวิชาการเงินและ
การตลาด หลักสูตร ฯ จึงได้ปรับแผนการรับนิสิตและประมาณการจ านวนนิสิตในกลุ่มวิชาการตลาดและ
กลุ่มวิชาการเงิน ตามตารางที่ 6.9 ดังต่อไปนี้   

 

ตารางที ่6.9 จ านวนนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านมาและประมาณการ 3 ปีข้างหน้า 
 

จ านวนนิสิตที่ผ่านมาและประมาณการจ านวนนิสิต 3 ปีข้างหน้า 
 กลุ่มวิชา ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 การจัดการ 22 13 9 21 - - - - -  
การตลาด 40 40 30 32 32 23 42 55 55 55 
การเงิน 46 37 44 52 29 35 

รวม 108 90 82 105 61 58 42 55 55 55 
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จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านมาและประมาณการ 3 ปีข้างหน้า  
 สาขา ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 การจัดการ 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 
การตลาด 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
การเงิน 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

รวม 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 
 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ มีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานด้านการสอน 2 ครั้ง โดย

ประชุมกันก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลักสูตร ฯ จะระบุภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านให้
อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมทั้ง 2 ภาคเรียน เช่น ถ้าในภาคเรียนที่ 1 อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ในภาค
เรียนที่ 2 อาจารย์ท่านนั้นจะมีภาระงานสอนที่น้อยลง ตามตารางที่ 6.10 เห็นได้ว่า อ.ณมณ มีภาระงาน
สอนลดลงอย่างมากในภาคเรียนที่ 2 / 2561 เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 คณะ ฯ  ก าหนดให้นิสิต
ฝึกปฏบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 / 2561 ท าให้รายวิชาที่เคยจัดให้สอนในภาคเรียนที่ 2 / 2561 ต้อง
ย้ายมาเรียนในภาคเรียนก่อนหน้า นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ระบุผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ 
และยังก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านตามแผนการเรียนในหลักสูตร ฯ เป็นส าคัญ ซึ่งค านึงถึง
นิสิตที่มีความจ าเป็นต้องเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนด้วย ค่า FTE จากรายวิชาที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้สอนในหลักสูตร 211.14 และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตร อยู่ที่  
1 : 20.61 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 เพราะจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตร ฯ 
และหลักสูตรอ่ืนส่วนใหญ่มีจ านวนลดลง  
 
ตารางที่ 6.10 จ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ ของอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

       บัณฑิต ปีการศึกษา 2561   
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ (ชั่วโมง) 

ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ภาคเรียนที่ 2 / 2561 
ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  9.5 6.4 
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ  9.5 11.4 
อ.กุลวดี เนื่องแสง  14.5 10.83 
อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  10 12.4 
อ.ณมณ ศรหิรัญ  14.5 5 
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์  9.5 7.6 
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์  4 9.4 
หมายเหตุ : ชั่วโมงสอน/สัปดาห์ รวมรายวิชาสัมมนา ฝึกงาน และสหกิจศึกษา   

 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจัดท า

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการบริการ
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ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในการประชุมสาขาวิชา โดยเน้นการเสนอโครงการวิจัยและการให้บริการวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ดังนี้  

1. แหล่งทุนภายในคณะ  
1.1 โครงการวิจัย หัวข้อ การศึกษาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ือการบริหาร

จัดการชุมชน กรณีศึกษา: หาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ 
อ.ณมณ และ อ.รัฐดากร ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณการท าวิจัยโครงการนี้แล้ว  

  1.2 โครงการวิจัย หัวข้อ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ ดร.พัชรี ซ่ึงได้รับการอนุมัติงบประมาณการท าวิจัยโครงการ
นี้แล้ว 

2. แหล่งทุนภายนอกคณะ  
2.1 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการวิจัย หัวข้อ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปสงค์อุตสาหกรรมทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย ได้แก่ ดร.ลัญจกร อ.จาตุรันต์ และ อ.ลักษมณ   

2.2 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการวิจัย หัวข้อ การ
วิเคราะห์โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
ได้แก่ ดร.อารยา และ ดร.พัชรี  

2.3 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  โครงการวิจัย หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ออนไลน์ในห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ ดร.อารยา ดร.พัชรี และ 
ดร.ธนพล 

นอกจากนี้ ดร.ลัญจกร และ อ.กุลวดี ยังคงด าเนินการวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่
เร่งรีบในจังหวัดตราดส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  อย่างไร
ก็ตามในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส าหรับการบริการวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามตารางที่ 6.11      

 
ตารางที่ 6.11 การบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                 ปีการศึกษา 2561  

ปี ประเภท กิจกรรมการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่จัด 
2561 วิทยากร ยกร่างแผนยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชน 

จังหวัดจันทบุรี 2560-2654 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน  

9 สิงหาคม 
2561 

2561 วิทยากร การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เกษตรยั่งยืน ดร.วศิน ดร.ลัญจกร และ 
อ.ณมณ 

8 ตุลาคม 
2561  

2562 วิทยากร การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 

ดร.ลัญจกร ดร.วชิราภรณ์ 
อ.รัฐดากร และ อ.ภัญนภัส 

27 กุมภาพันธ์ 
2562 

2562 วิทยากร เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าสินค้าและบริการ ดร.ลัญจกร และ อ.ณมณ 22 เมษายน 
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ศักยภาพร่วมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 

2562 

2562 วิทยากร จันทบุรีมหานครผลไม้ สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจังหวัด 

อ.ณมณ  4 มิถุนายน 
2562 

2562 ผูด้ าเนินงาน
จัดเก็บข้อมูล

ความส าเร็จของ
งาน 

เทศกาลของดีเมืองจันท์ ประจ าปี 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน 

14-16  
มิถุนายน 
2562 

2562 ที่ปรึกษา ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ใน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี   

อ.ณมณ และ อ.สุมิตร ปีงบประมาณ  
2562 

 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(4,5,6,7) ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ 
ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้ร่วมกันด าเนินการรับสมัครอาจารย์ในกรอบ
อัตราที่ยังว่าง 1 อัตรา (เงินงบประมาณแผ่นดิน) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. งานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตจันทบุรี  ได้ด าเนินการขออนุมัติการคัดเลือกดังกล่าวไปยัง
อธิการบดีโดยผ่านกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

2. งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ด าเนินการทาบทามคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้แทนคณาจารย์ของคณะ ฯ 3 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ฯ 1 
คน และ 3) สมาชิกสภาพนักงานภายนอกคณะ ฯ 1 คน ส่วนผู้แทนจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ ฯ เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ  

3. งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ไปยังอธิการบดี  
4. งานการเจ้าหน้าที่ ฯ นัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ฯ เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การรับสมัคร 

(สัมภาษณ์ ทดสอบสอน และน าเสนอผลงานวิจัยที่เคยท า รวมถึงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษท่ีเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา) ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลื อก 
วันที่สอบคัดเลือก วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และวันที่รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน  

อย่างไรก็ตาม การรับสมัครอาจารย์ในกรอบอัตราว่างข้างต้นยังคงไม่มีผู้สมัคร หลักสูตร ฯ และ
คณะ ฯ จึงชะลอการสรรหาและคัดเลือกกรอบอัตราว่างดังกล่าวออกไปก่อน เพราะคาดว่าจ านวนนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จะลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ขอพิจารณาจ านวน
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อีกครั้ง  

หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้แจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนให้ทราบความก้าวหน้า
ทางสายงานโดยก าหนดระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกใน
แผนพัฒนาบุคลากรตามตารางที่ 6.8 นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการด้านจริยธรรมวิชาชีพตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและ
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ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 เช่น การปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของข้อบังคับข้างต้น ในข้อ 
32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณการสอนต่อนิสิต อาทิ (5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากนิสิต ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่บังคับให้นิสิตกระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน (6) พัฒนา
ตนทางด้านวิชาการและวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ แสวงหาความรู้ทาง วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม  
(8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับค าปรึกษา โดยสมควร โดยแจ้งประกาศให้ทราบ (9) 
พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นิสิต ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้หรือเลือกปฏิบัติต่อนิสิต (10) แจ้งให้
นิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การก าหนดต าราประกอบการสอน ในปริมาณที่เหมาะสมกับระดับ
และเนื้อหา (11) สอนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งงานสอน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากมีการงด
สอนได้มีการสอนชดเชย ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการสอนต่อนิสิตดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอในการประชุมสาขาวิชา โดยข้อบังคับข้างต้นถูก
ประกาศใน council.buu.ac.th/regulat/2554/20-54.pdf 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
  การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ในปี
การศึกษา 2561 คณบดียังคงมีนโยบายให้ทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงแล้วในปีการศึกษา 
2560 เนื่องจากมาตรฐานภาระงานที่ปรับปรุงไปยังมีบางประเด็นที่ไม่สะท้อนลักษณะการปฏิบัติงานจริง 
คณะกรรมการทบทวนการก าหนดภาระงานของคณะ ฯ (ชื่อใหม่ตามชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การก าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2561) ที่มีรองคณบดีเป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์แต่ละหลักสูตร ๆ ละ 1 - 2  คน รวมถึงอาจารย์จาก
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อีก 2 คน จึงได้ประชุมทบทวนการก าหนดภาระงานที่ได้ปรับปรุงไปแล้วอีกครั้งในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการก าหนดภาระงานที่ได้ปรับปรุงล่าสุดนี้ได้ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการในคณะแล้ว ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะใช้การก าหนดภาระงานดังกล่าวในปลายปีงบประมาณ 2562  
  หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้จัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผ่าน
คณะกรรมการทบทวนการก าหนดภาระงานของคณะ ฯ เพ่ือระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายวิชาการ (AUN-06-01 และ AUN-06-02) โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

- ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา คิดเป็น   
สัดส่วน 70% โดยแบ่งออกเป็นภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืน ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืน  

- ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาคิดเป็นสัดส่วน 30% โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation-ACH) 

   - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
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   - จริยธรรม (Integrity-ING) 
   - การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) 

  - การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 
 จากการประเมินทั้งสองข้างต้น คณะ ฯ ได้น าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น

เงินเดือนต่อไป   
 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them (8)  มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายการอบรมและพัฒนาด้านการเรียนการสอนหรือด้านการวิจัยหรือด้าน
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยท่านละ 1 ด้าน ในปีการศึกษา 2561 ส าหรับการระบุความ
ต้องการการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร ฯ ใช้การสอบถามความต้องการการ
อบรมและพัฒนาในที่ประชุมสาขาวิชา รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเสนอความ
ต้องการที่จะไปอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมนอกท่ีประชุมสาขาวิชาด้วย หลังจากนั้นหลักสูตรได้แจ้งความ
ต้องการการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนไปยังคณะ ฯ โดยผ่านบันทึก
ข้อความขออนุมัติไปราชการ จากตารางที่ 6.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 คน ได้อบรมและพัฒนา
ตนเองตามที่ต้องการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรมด้านการเรียนการสอนหรือด้านการวิจัยหรือ
ด้านวิชาการ อย่างน้อยท่านละ 1 ด้าน    

 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to  

motivate and support education, research and service (9) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนไปอบรมและ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับ Active Learning ด้านการวิจัย เช่น ส่งเสริมการขอ
สนับสนุนทุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนทุนของคณะเพ่ือการท าวิจัย รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ไปอบรมและพัฒนาด้านการท าวิจัย อาทิ การอบรมหัวข้อ ท าวิจัยอย่างไรให้สนุก การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ นอกจากนี้ หลักสูตร และคณะ ฯ 
ยังมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยให้
เงินรางวัลงานวิจัยตามประกาศของคณะ ฯ (AUN-06-04)  
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ตารางที ่6.12 การบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ภาระงาน ร้อยละของ
ภาระงาน 

การจูงใจด้านอ่ืนๆ 

1. ภาระงานสอน 40% เบิกค่าตอบแทนเกินภาระงานขั้นต่ า 9 หน่วยภาระงาน 

2. ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอ่ืน 

40% -การสนับสนุนเงินรางวัล  
-การยกย่องชมเชยในที่ประชุมคณะ ฯ   

3. ภาระงานบริหาร 10% 

 
น าไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. ภาระงานบริการ
วิชาการ 

10% 
 

5. ภาระงาน
ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6. ภาระงานอื่น 

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

มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะ ฯ ยังคงส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยอย่าง
น้อย 1 งานวิจัย (ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นผู้วิจัยร่วม)  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัย โดยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอกซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

1. แหล่งทุนภายในคณะ  
1.1 โครงการวิจัย หัวข้อ การศึกษาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ือการบริหาร

จัดการชุมชน กรณีศึกษา: หาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ 
อ.ณมณ และ อ.รัฐดากร ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณการท าวิจัยโครงการนี้แล้ว  

  1.2 โครงการวิจัย หัวข้อ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ ดร.พัชรี   ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณการท าวิจัย
โครงการนี้แล้ว 
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2. แหล่งทุนภายนอกคณะ  
2.1 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการวิจัย หัวข้อ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปสงค์อุตสาหกรรมทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย ได้แก่ ดร.ลัญจกร อ.จาตุรันต์ และ อ.ลักษมณ   

2.2 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการวิจัย หัวข้อ การ
วิเคราะห์โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทุเรียนไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
ได้แก่ ดร.อารยา และ ดร.พัชรี  

2.3 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  โครงการวิจัย หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ออนไลน์ในห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ได้แก่ ดร.อารยา ดร.พัชรี และ 
ดร.ธนพล 

นอกจากนี้ ดร.ลัญจกร และ อ.กุลวดี ยังคงด าเนินการวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่
เร่งรีบในจังหวัดตราดส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ อย่างไร
ก็ตามในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และหลักสูตรฯ ยังไม่มีการ
เทียบเคียงประเภทและปริมาณงานวิจัยกับหลักสูตรอ่ืน (ก าลังอยู่ระหว่างขอข้อมูลเทียบเคียงงานวิจัยที่
เผยแพร่กับหลักสูตรของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว)                                                                                                            

 หลักสูตร ฯ ต้องพัฒนาในปีการศึกษา 2562 คือ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องจาก ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ไม่ได้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยเลย เพราะหลักสูตร ฯ ได้ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยหลายงานวิจัยในปีการศึกษา 2560 ส าหรับปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ มีงานวิจัยที่
ด าเนินการอยู่ 1 งานวิจัย คือ หัวข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบในจังหวัดตราดส าหรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ และได้รับทุนสนับสนุนการท างานวิจัยจ านวน 2 ทุน ได้แก่ หัวข้อ การศึกษาศักยภาพการรองรับ
นักท่องเที่ยวเพ่ือการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา : หาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และ
หัวข้อ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งหลักสูตร ฯ 
วางแผนว่าจะด าเนินงานวิจัยทั้ง 3 งานวิจัยให้แล้วเสร็จ รวมถึงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในช่วงปีการศึกษา 
2562  
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 6 
1. AUN-06-01 ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. AUN-06-02 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
3. AUN-06-03 ประกาศการก าหนดภาระงานของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4. AUN-06-04 ประกาศการให้เงินรางวัลด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
 
Sub Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 
of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการ
แก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- - 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับ
ต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

- - 3 

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated (3) มีการระบุและประเมินผล
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

- - 3 

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนา
ของ บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

- - 3 

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and 
service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยก
ย่อง ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการ
เรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 

- - 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - - 3 
หมายเหตุ ปี 2559 และ ปี 2560 ไม่มีการประเมิน 
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ตารางที่ 7.1 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  
เช่น นักวิทยาศาสตร์ พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 นายทัตพล พุ่มดารา การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

2 นางสาวเพ็ญนภา 
ไกรฉวี 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 
 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 
 

3 นางสาวยุพา  
วิสารวุฒ ิ

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 
 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 
 

4 นางสาวชนัญชิดา 
ปาณะวงค์ 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส าหรับ
บุคลากร 
 มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนัสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 
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ผลการด าเนินงาน   

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) มีการวางแผน
และด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน ทางหลักสูตรฯ มิได้มีการบริหารจัดการโดยตรง การบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับคณะฯ โดยระดับคณะมีการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการส ารวจ ติดตาม
การอบบรมเพ่ือพัฒนาความรู้  การวางแผนพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการประเภทสายสนับสนุน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2561   คณะฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทั้งสิ้น 4 คน ใช้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นการประหยัด
ทรัพยากรบุคคล และใช้ทรัพยากรของคณะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  
 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิตและอาจารย์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา  หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานผ่านกลไกระดับคณะ โดยแจ้งปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ เช่น การเงิน ห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้มี
การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น การบริหารก าลังคน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
aredetermined and communicated ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน  แต่อย่างไรก็ตามหากสาขามีความ
จ าเป็นที่จะบรรจุแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุน  ทางหลักสูตรฯ มีการด าเนินงานผ่านทางคณะ มีกลไกที่
ชัดเจนในการสรรหาและคัดเลือกในการแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะต้อง
ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะฯ และออกประกาศการคัดเลือกตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพา   
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรฯ หรือเหมาะสมตามต าแหน่งที่
ต้องการ ส าหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี อยู่ภายใต้มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะฯ ซึ่งมีคณะกรรมการด้านภาระ
งานส าหรับสายสนับสนุนเฉพาะ มีการร่วมกันก าหนดภาระงานระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
คณะฯ ได้ประสานงานจัดการอบรมให้ความรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการประเภทสายสนับสนุนและกระตุ้น
ให้บุคลากรสายสนับสนุนวางแผนเพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานที่เก่ียวข้อง 
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated มีการระบุและประเมินผล
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากร ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
บูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะฯ  เพ่ือใช้ในการประเมินภาระงานของพนักงานสาย
สนับสนุน ซึ่งพนักงานสายสนับสนุนจะต้องจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอ
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนต่อไป จากกลไกดังกล่าวช่วยในการสร้างความมั่นใจถึงสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนว่ามีคุณภาพต่อความในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
are Implemented to fulfil them มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

การด าเนินงานผ่านทางคณะฯ  โดยตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการส่งเสริมให้
พนักงานสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา  โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับใช้ในการพัฒนาตนเอง อย่าง
เท่าเทียมกัน สม่ าเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสามารถน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน และการ
ท าวิจัยได้ต่อไป  

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการ
บริการ 
 การด าเนินงานผ่านการบริหารงานของคณะฯ มีการสร้างขวัญก าลังใจเป็นไปตามระบบของคณะฯ 
โดยให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ คือ รางวัลขวัญใจนักวิทย์ แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นให้แก่บุคลากรท่านอ่ืนปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ และเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่บุคลากรอ่ืนต่อไป 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 7 
1. AUN7-01-01 บันทึกการประชุมคณะ 
2. AUN7-01-02  แผนพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน 
3. AUN7-01-03  มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

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

มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

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

มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
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. 

มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

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. 

ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 3 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์  

3 4 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วชิาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 3 4 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน   

4 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
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ตารางที ่8.1 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของ 
ภาคปลาย 

(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2557 480 504 187 94 90 
1/2558 608 515 221 116 113 
1/2559 N/A 830 154 77 69 
1/2560 406 N/A 148 71 63 
1/2561 255 N/A 64 45 44 

 

 

ตารางที ่8.2 ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2557 94 90 99 96 109 109 144 25 25 1 321 
2558 116 113 89 86 84 93 108 17 11 2 311 
2559 77 69 106 105 85 83 93 23 8 4 284 
2560 67 62 65 65 105 105 83 83 2 2 317 
2561 44 42 58 57 61 61 105 105 0 0 265 

 

ตารางที ่8.3 ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้ปี 

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 

เป็นต้น
ไป 

2557 94  82 2 6    2 3 1 
2558 116    15     1  -  
2559 77    14 3   
2560 67    9    
2561 44    0    
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ผลการด าเนินงาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date  
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะ ฯ ก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ผ่าน
ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นผู้ดูแล ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรกท่ีเปลี่ยนการรับนิสิตใหม่จากที่แต่ละมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดูแลการรับนิสิตเองโดยส่วนใหญ่มาเป็น ทปอ. เป็นผู้ดูแลให้ โดยระบบ  TCAS มี 5 รอบ แต่ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ร่วมรับนิสิตในระบบข้างต้น 4 รอบ เนื่องจากคณะต้องการรักษาสัดส่วน
อาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เกณฑ์การรับนิสิตใหม่มีการแจ้งบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

regservice.buu.ac.th/ (AUN-08-06) และแจ้งผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ 
(Roadshow) ของคณะ ฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเกณฑ์การรับนิสิตใหม่เข้าสู่หลักสูตรผ่านระบบ TCAS ทั้ง 
4 รอบ ในปีการศึกษา 2561 เห็นได้จากตารางท่ี 8.4 

 
ตารางที่ 8.4 เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ ผ่านระบบ Thai University Central Admission System ปี 2561 

TCAS โครงการ เกณฑ์การรับเข้าสู้หลักสูตรฯ 
TCAS1 โครงการเพชรตะวันออก ค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผล

การเรียน จากนักเรียนทั้งหมดใน
ชั้น ม.4-ม.5 ของแต่ละโรงเรียน 
(4 ภาคเรียน) 

 โครงการนักเรียนที่มี่
ความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 
- ด้านกีฬา 
- ด้านศิลปะ 
- ด้านดนตรี-ร้องเพลง 
- ด้านนาฏศิลป์ 
- ด้านวิชาการ 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ตั้งแต่ชั้น  
ม.4-ม.5 (4 ภาคเรียน) และ 
- ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด เขต 
ภาค ประเทศ นานาชาติ หรือ 
- ได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน 
อ าเภอ เขต ภาค ประเทศ 
นานาชาติ หรือ 
- ได้ร่วมแสดง ประกวด หรือ
ได้รับรางวัลในระดับเขต ภาค 
ประเทศหรือนานาชาติ หรือ 
ได้รับรางวัลในระดับประเทศ 
หรือนานาชาติ  

 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) โครงการโควตาพิเศษ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ตั้งแต่ชั้น  
ม.4-ม.5 (4 ภาคเรียน) และผล

http://regservice.buu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 107 
 

โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ และ
โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขต
จันทบุรี 

การเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาขาวิชา 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และ
ภาษาตา่งประเทศ 

TCAS2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 
12 จังหวัด 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- GAT 
- PAT1 (P1) 

TCAS3 โครงการรับตรงร่วมกันทั่ว
ประเทศ 
  

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- GAT 
- PAT1 (P1) 

TCAS4 โครงการ Admissions - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- O-NET 
- GAT 
- PAT1 (71) 

ส าหรับในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะ ฯ ก าหนดนโยบาย
และเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ และแจ้งบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย regservice.buu.ac.th/ (AUN-08-06) 
รวมถึงแจ้งผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ (Roadshow) ของคณะ ฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ 
ด้วย ดังต่อไปนี้  

1. โครงการพิเศษ ดังนี้  
1.1 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษ 

ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปะ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับ
โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือ นานาชาติ)  

1.2 โครงการเพชรตะวันออก (ผู้สมัครเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัด ภาค 
ตะวันออก หรือมีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
อยู่ในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัดดังกล่าว และมีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4-5 (4 ภาค
เรียน) ตามท่ีโครงการก าหนด  

1.3 โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"  
1.4 โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" (ผู้สมัครเรียนในโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา)  
1.5 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (ผู้สมัคร

เรียนในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา)  
ซ่ึงโครงการพิเศษดังกล่าวรับบุคคลที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณาผลการ 

เรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-ม.5 (4 ภาคเรียน) ซึ่งแต่ละโครงการมีเงื่อนไขการรับสมัครที่แตกต่างกันไป   
2. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด โดยรับบุคคลที่ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากโรงเรียนในพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
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ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ
สระบุรี ซ่ึงมี GPAX, GAT และ/หรือ PAT1 (P1) 

3. โครงการรับตรงทั่วประเทศ โดยรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมี GPAX, GAT และ/หรือ PAT (P1) 

4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี โดยรับ
บุคคลที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 12 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) เป็นไปตามท่ีโครงการก าหนด  

5. โครงการ Admissions โดยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการ  
อุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ ซึ่งมี GPAX, O-NET, GAT และ PAT1 (71) 

เห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 หลักสูตรได้เปิดรับนิสิตใหม่ผ่านโครงการรับตรงต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมหาวิทยาลัยด าเนินงานเอง และผ่านโครงการ Admissions ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ้าจ านวนผู้สมัครในแต่ละโครงการต่ ากว่าแผนการรับนิสิต คณะจะมีการ
เปิดรับในโครงการขยายโอกาส ฯ เพิ่มเติมอีกครั้งหลังโครงการ Admissions   

 ในปีการศึกษา 2561 จากทุกโครงการที่มีการรับสมัครข้างต้น พบว่า นิสิตใหม่ของหลักสูตร ฯ ที่
ลงทะเบียนช่วงเปิดภาคการศึกษาต้น (หลังช่วงเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา-2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนที่  
1 / 2561) มีจ านวน 44 คน (AUN-08-02) ซึ่งมีจ านวนที่น้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่แจ้งกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 55 คน เนื่องจากหลักสูตร ฯ ร่วมรับนิสิตในระบบ TCAS เพียง 4 รอบจาก 5 รอบ 
โดยหลักสูตร ฯ ได้ทบทวนเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ เช่น เพ่ิมเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ฯ ในโครงการขยายโอกาส ฯ คือ ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ต่ ากว่า 2.00 เป็นต้น 
และวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะ ฯ เช่น จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
TCAS แต่ละรอบ และน าไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี และ
ตราด การแจ้งข้อมูลการรับสมัคร TCAS รอบต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook ของหลักสูตร ฯ เป็นต้น เพ่ือ
ด าเนินการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนการรับนิสิต  
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (2) มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลอืกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ์ 

  การระบุวิธีการการรับเข้าผู้เรียนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนของหลักสูตร ด าเนินการโดยการ 
ดูแลและประสานงานจากหน่วยงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะ ฯ จะแจ้ง 
คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และจ านวนรับสมัคร ไปยังหน่วยงานรับเข้าศึกษา ตามข้อ 8.1  
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ตารางที่ 8.5 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้า
ผู้เรียน

กลุม่วชิาบรหิารธรุกจิ ม.6 ปี1 เทอม1 ปี1 เทอม2

ycode project amount max6 min6 avg6 maxpax1 minpax1 avgpax1 maxpax2 minpax2 avgpax2

58 Admission กลาง 39 3.63 2.42 2.88 3.61 1.47 2.43 3.42 1.77 2.48

58 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ รอบ 2 11 3.48 2.65 2.99 3.24 1.79 2.45 3.21 2.08 2.49

58 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ วทิยาเขตจันทบรุี 14 3.4 2.77 3.03 3.84 1.95 2.76 3.85 2.04 2.74

58 โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU) 1 3.02 3.02 3.02 1.73 1.73 1.73 1.78 1.78 1.78

58 โครงการเด็กดศีรรีะยอง 1 2.79 2.79 2.79 1.85 1.85 1.85 1.88 1.88 1.88

58 รับตรง 12 จังหวดั 13 3.44 2.17 2.82 3.55 1.71 2.55 3.35 1.83 2.59

58 รับตรง 12 จังหวดั รอบ 2 7 3.5 2.35 2.99 3.68 2.05 2.85 3.69 1.97 2.86

58 รับตรงท่ัวประเทศ 10 3.28 2.13 2.76 3.63 1.84 2.85 3.55 2.19 2.78

58 รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 2 9 3.3 2.04 2.73 3.63 1.45 2.27 3.47 1.94 2.35  
 
 

ตารางที่ 8.6 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 
กลุม่วชิาบรหิารธรุกจิ ม.6 ปี1 เทอม1 ปี1 เทอม2

ycode project amount max6 min6 avg6 maxpax1 minpax1 avgpax1 maxpax2 minpax2 avgpax2

59 Admission กลาง 21 3.37 2.06 2.83 3.65 1.75 2.74 3.6 2.04 2.70

59 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ รอบ 2 6 3.17 2.56 2.88 3.2 1.98 2.74 3.09 2.05 2.55

59 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ วทิยาเขตจันทบรุี 11 3.5 2.53 3.02 3.15 2.08 2.61 3.26 1.83 2.51

59 โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU) 3 3.42 3.1 3.28 3.15 2.93 3.07 2.99 2.79 2.89

59 โครงการเด็กดศีรรีะยอง 1 2.71 2.71 2.71 2.53 2.53 2.53 2.38 2.38 2.38

59 รับตรง 12 จังหวดั 7 3.24 2.15 2.81 3.28 2.1 2.65 3.24 1.97 2.52

59 รับตรง 12 จังหวดั รอบ 2 7 3.05 2.39 2.77 2.98 2.3 2.73 2.85 2.18 2.63

59 รับตรงท่ัวประเทศ 5 3.37 2.15 2.78 3.6 1.55 2.79 3.49 2 2.82

59 รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 2 4 2.79 2.03 2.41 2.43 1.95 2.23 2.5 2.19 2.32  

ตารางที่ 8.7 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 
กลุม่วชิาบรหิารธรุกจิ ม.6 ปี1 เทอม1

ycode project amount max6 min6 avg6 maxpax1 minpax1 avgpax1

60 Admission กลาง 15 3.56 2.17 2.82 3.48 2.28 2.77

60 ความสามารถพเิศษท่ัวประเทศ 1 2.66 2.66 2.66 2.79 2.79 2.79

60 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ รอบ 2 3 3.34 2.94 3.16 3.05 2.6 2.89

60 โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในทอ้งถิน่ วทิยาเขตจันทบรุี 8 3.6 2.69 3.01 3.93 2.45 3.07

60 โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU) 2 3.21 3.15 3.18 3.4 2.8 3.10

60 รับตรง 12 จังหวดั 5 3.49 2.47 2.84 2.85 1.9 2.39

60 รับตรง 12 จังหวดั รอบ 2 6 3.31 1.76 2.42 2.96 1.25 2.03

60 รับตรงท่ัวประเทศ 14 3.58 1.98 2.83 3.4 2.26 2.78

60 รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 2 9 3.32 1.82 2.71 3.05 2.05 2.58  
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ตารางที่ 8.8 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 

หมายเหตุ: amount = จ านวนนิสิต  
           max6 = ระดับคะแนนมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน  
           min6 = ระดับคะแนนมัธยมศึกษาตอนปลายต่ าสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน  
           avg6 = ระดับคะแนนมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน  
           maxpax1 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 1 สูงสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน  
           minpax1 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 1 ต่ าสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน   
           avgpax1 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน 
           maxpax2 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 2 สูงสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน  
           minpax2 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 2 ต่ าสุดของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน   
           avgpax2 = ระดับคะแนนภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยของนิสิตแต่ละโครงการรับเข้าผู้เรียน 
 
 การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์การรับเข้า หลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ช่องทางการรับเข้าของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2558 2559 2560 และ 2561 ตามตารางที่ 8.5 – 8.8 พบว่าในปีการศึกษา 2558 และ 2559 
ช่องทางการรับเข้าของผู้เรียนในโครงการขยายโอกาส ฯ และโครงการรับตรง 12 จังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ
ที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละของโครงการ Admissions และโครงการรับตรงทั่วประเทศ 
ได้แก่ 42 : 39 และ 48 : 46 ตามล าดับ แต่ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 สังเกตได้ว่าช่องทางการรับเข้า

Ycode project Amount max6 min6 avg6 amount maxpax1 minpax1 avgpax1 

61 Admission กลาง 9 3.1 2.02 2.63 9 3.53 2.47 3.06 

61 
ความสามารถพิเศษทั่ว
ประเทศ 2 3.2 3 2.63 2 3.61 2.79 3.20 

61 

โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในท้องถิ่น รอบ 
2 0               

61 

โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในท้องถิ่น 
วิทยาเขตจันทบุร ี 6 3.4 2.5 3.13 6 3.79 2.55 3.16 

61 
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 1 3.1 3.1 3.10 1 3 3 3.00 

61 รับตรง 12 จังหวัด 12 3.4 2.36 2.89 12 3.55 2.32 2.94 
61 รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 0               
61 รับตรง รอบ 2 0               
61 รับตรงทั่วประเทศ 13 3.2 1.74 2.64 13 3.55 2.32 3.22 
61 รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 0               

61 

โครงการส่งเสริมนักเรียน
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(เด็กดีมีที่เรยีน) 0               

61 

โครงการโรงเรียน
พระราชทานฯ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 0               

61 สอบเข้า                 
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ของผู้เรียนโครงการขยายโอกาส ฯ และโครงการรับตรง 12 จังหวัด มีสัดส่วนร้อยละน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนร้อยละของ โครงการ Admissions และโครงการรับตรงทั่วประเทศ ได้แก่ 36 : 60 และ 42 : 51 
ตามล าดับ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่านิสิตส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก แสดงว่านักเรียน
ในพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ฯ ในช่องทางการรับเข้าทั้งประเทศด้วย 
ดังนั้นหลักสูตร ฯ ได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ ในโรงเรียนของพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเป็น
ส่วนใหญ่     
 ในภาพรวมปีการศึกษา 2558 – 2561 นิสิตที่มาจากช่องทางการรับเข้าทั้งประเทศมีผลการเรียน
เฉลี่ยในหลักสูตร ฯ ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางการรับเข้า 12 จังหวัดภาคตะวันออก ท าให้หลักสูตร  ฯ ให้
ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มาจากช่องทางการรับเข้า 12 จังหวัดภาคตะวันออกมากข้ึน 
ในปีการศึกษา 2561 นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มาจากช่องทางการรับเข้าทั้งประเทศ และ 12 จังหวัดภาคตะวันออก มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ดังนั้นหลักสูตร ฯ 
คงต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ฯ เข้าไปในโรงเรียนที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ส าเร็จ
การศึกษามาด้วย เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ฯ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ส่งผลให้นิสิต
ส่วนใหญ่ของหลักสูตร ฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีอย่างสม่ าเสมอ     
  

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3)  มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 

หลักสูตร ฯ มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน และศักยภาพทางวิชาการของนิสิต 
โดยคณะ ฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (AUN-08-04) ท าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการเรียน ให้
ค าแนะน าด้านการเรียน รับฟังปัญหา และหาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น เช่น กรณีที่นิสิต
ต้องการถอนรายวิชาระหว่างภาคเรียน นิสิตต้องน าแบบฟอร์มถอนรายวิชาจากงานวิชาการของวิทยาเขต 
มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ จะสอบถามสาเหตุของการถอนรายวิชาและให้ค าแนะน าการ
วางแผนการลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่ถอนในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไป (บางรายวิชาเปิดสอน
ทุกภาคเรียน หรือบางรายวิชาเปิดสอนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง) ก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ จะลงนาม
ในใบถอนรายวิชา  

นอกจากนี้อีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้างต้น ด าเนินการโดยตรวจสอบผ่านระบบบริการ
การศึกษา (AUN-08-05) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา ฯ แต่ละชั้นปี จะทราบถึงผลการเรียนแต่ละภาคเรียน หาก
ผลการเรียนของนิสิตอยู่ในสถานะรอพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ แต่ละชั้นปีจะเรียกนิสิตเข้าพบเพ่ือให้
ค าแนะน าและวางแผนการเรียนในภาคเรียนต่อไปอย่างเหมาะสม 

หลักสูตร ฯ จัดการเรียนเป็นระบบหน่วยกิต และมีการประเมินผลการเรียนด้วยการให้คะแนน
แบบมีระดับขั้นโดยมีค่าระดับขั้น A–F โดยหลักสูตร ฯ มีการก ากับ และติดตามภาระการเรียนของนิสิต ซึ่ง
หลักสูตร ฯ ได้ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละภาคเรียน นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9 ถึง 
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21 หน่วยกิต และเป็นแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ ภาระการเรียนของนิสิตในหลักสูตร ฯ ประจ าปีการศึกษา 
2559 – 2561 ตามที่แสดงในตาราง 8.9  

หากนิสิตมีความประสงค์จะลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องพบอาจารย์ที่
ปรึกษา ฯ เพ่ือสอบถามถึงเหตุผลและแจ้งแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รวมถึงนิสิตที่ย้ายสาขาเข้ามาใน
หลักสูตร ฯ ซึ่งต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ไม่เป็นตามแผนการเรียนของหลักสูตร ฯ นิสิตดังกล่าว
จะได้รับการให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียนด้วย   
 ผลที่ได้จากระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ และภาระการ
เรียน ได้แก่ นิสิตได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรับการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษา ฯ รับทราบภาระการเรียนที่เป็นปัจจุบันของนิสิต และคอยช่วยวางแผนการเรียนในอนาคตส าหรับ
นิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปกติได้ ช่วยให้นิสิตตระหนักถึงสถานภาพการเรียนใน
ปัจจุบัน และแผนการเรียนในอนาคตของนิสิตเอง 
  
ตารางที่ 8.9 ภาระการเรียนของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2561 

 
 
 

ชั้นป ี

จ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียน จ านวนหน่วยกิต 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาค 
เรียนที ่

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 

ภาค 
เรียนที ่

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 
 

ภาค
เรียนที ่

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 

ภาค 
เรียนที ่

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 

ภาค 
เรียนที่ 

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 

ภาค 
เรียนที ่

1 

ภาค 
เรียนที ่

2 

ปี 1 7 7 7 7 7 7 20 20 20 20 20 20 

ปี 2 7 6 7 7 7 7 19 18 19 21 20 18 

ปี 3 6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 18 18 

ปี 4 2 - 2 5 5 1 6 - 6 15 6 15 

จากตารางที่ 8.9 เป็นการแสดงข้อมูลภาระการเรียนของนิสิตในหลักสูตร ฯ แต่ละชั้นปีตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 – 2561 ตามล าดับ พบว่าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร ฯ 
ไม่มีจ านวนหน่วยกิตและจ านวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเลย เพราะนิสิตชั้นปีที่  4 ในปีการศึกษา 2559 ส าเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่  1 หมดแล้ว เป็นนิสิตของหลักสูตร ฯ รุ่นสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 นิสิตชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร ฯ มีจ านวนหน่วยกิตและจ านวนรายวิชา ฯ มากกว่าในปี
การศึกษา 2559 เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้เปลี่ยนแปลงภาคเรียนที่เริ่มเข้าสู่กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่ม
วิชาการเงิน จากภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 เป็นภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
วิชาไม่มากจนเกินไปในแต่ละภาคเรียน ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาสูงขึ้น   
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ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการติดตามนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนโดยการส ารวจ
จ านวนนิสิตที่มีสภานภาพรอพินิจและพ้นสภาพ เพ่ือด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต 
จากการส ารวจในภาคเรียนที่ 2 / 2561 เห็นได้ว่าว่านิสิตของสาขาบริหารธุรกิจมีสถานภาพรอพินิจจ านวน 
2 ราย จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 265 คน (มิถุนายน 2562) หรือร้อยละ 0.78 และมีนิสิตพ้นสภาพจ านวน 2 
ราย (มิถุนายน 2562) 

ตาราง 8.10 สถานภาพรอพินิจและพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2561  

 สถานภาพนิสติ ปีการศึกษา 
2559 

สถานภาพนิสติ ปีการศึกษา 
2560 

สถานภาพนิสติ ปีการศึกษา 2561 

รอพินิจ 
1/2559 

รอพินิจ 
2/2559 

พ้น
สภาพ 

รอพินิจ 
1/2560 

รอพินิจ 
2/2560 

พ้น
สภาพ 

รอพินิจ 
1/2561 

รอพินิจ 
2/2561 

พ้นสภาพ 

ปี 1 8  3 4 1 1    

ป ี2  5 1        

ปี 2 
การตลาด 

   3 3 3 1 1 1 
(คะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ถึง 
ปี 2 
การเงิน  

   1 1     

ปี 3 
การตลาด 

7 4  2 1  1   

ปี 3 
การเงิน 

1    1  1 1 1 
(ไม่มาช าระเงิน) 

ปี 3 การ
จัดการ 

         

ปี 4 
การตลาด 

   1      

ปี 4 
การเงิน 

1         

ปี 4 การ
จัดการ 

         

รวม 22 5 3 11 7 4 3 2 2 
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 จากตารางที่ 8.10 เป็นการแสดงข้อมูลสถานภาพรอพินิจและพ้นสภาพของนิสิตแต่ละกลุ่มวิชา
และแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2559 – 2561 ตามล าดับ สังเกตได้ว่าจ านวนนิสิตของหลักสูตร ฯ มี
สถานภาพรอพินิจ และพ้นสภาพลดลง เนื่องจากหลักสูตร ฯ ได้ท าการวิเคราะหห์าสาเหตุของการพ้นสภาพ
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 และทุกชั้นปี และหาแนวปฏิบัติการลดการพ้นสภาพของนิสิต ติดตามสถานะภาพการพ้น
สภาพของนิสิตและให้ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มีปัญหาที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการพ้นสภาพของนิสิต รวมถึง
ตรวจสอบและปรับปรุงแนวปฏิบัติการลดการพ้นสภาพของนิสิตในการประชุมสาขาวิชาอย่างสม่ าเสมอ   
 
8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability (4) 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ
การบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตร ฯ เสนอให้คณะ ฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ
นิสิตในแต่ละชั้นปี เพ่ือท าหน้าที่ดูแลด้านการเรียน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ 
ของนิสิตทุกชั้นปี อย่างน้อยจะมีรายวิชาที่สอนในชั้นปีนั้นด้วย เพ่ือให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษา โดยใช้
เวลาในช่วงก่อนเริ่มเรียนหรือหลังเลิกเรียนพูดคุยสอบถามนิสิตถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งคณะได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์  
 นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ได้ประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการ
ประกอบอาชีพของนิสิตในหลักสูตร ฯ ร่วมกับคณะ ฯ และหลักสูตรอ่ืน โดยด าเนินการทั้งในภาพรวมของ
หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ  ตามตารางที่ 8.11   
 
ตารางที ่ 8.11 โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (1) และทักษะการประกอบอาชีพ (2) 
ปีการศึกษา 2561   

 ปี1 ปี2 ป3ี ปี 4 
MK FN MM MK FN MM MK FN 

1. โครงการปฐมนิเทศ (1)  /         

2. โครงการปัจฉิมนิเทศ / กิจกรรมรับสมัครงาน (2) (ELO_2)       / / / 

3. โครงการเรียนอะไรให้มีความสุข (2)   / /       

4. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ 
Adobe illustrator เพื่อการสร้างสื่อทางการตลาด (2) 

   / / / / / / 
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 ปี1 ปี2 ป3ี ปี 4 
MK FN MM MK FN MM MK FN 

5. โครงการสอบวัดระดบั  Pre HSK (1)  /   /    /  

6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปแลกเปลี่ยนภาษา
(2) (ELO_4) 

       /  

7. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ 
ประเทศจีน (1) (ELO_4) 

       /  

8. กิจกรรม Sharing Day  (2)    / / /    

9. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อฝึกงานและสหกิจศึกษา (2)    / / /    

10. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (2)    / / /    

11. โครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ (1 และ 2)  (ELO_1) / / / / / / / / / 

12. กิจกรรมการประกวดแผนธรุกิจในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (1 และ 2) (ELO_1 /ELO_2 /ELO_3)  

      / / / 

หมายเหตุ : MK คือ กลุ่มวิชาการตลาด FN คือ กลุ่มวิชาการเงิน และMM คือ กลุ่มวิชาการจัดการ  

โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ เพ่ือ (1) พัฒนาการเรียนรู้ และ (2) ทักษะการประกอบ
อาชีพของหลักสูตร ฯ ด าเนินการครอบคลุมนิสิตทุกกลุ่มวิชาและทุกชั้นปี และสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ฯ ด้วย นอกจากนี้โครงการที่นิสิตด าเนินการผ่านองค์กรด้านกิจการนิสิต เช่น สโมสร
นิสิตคณะ ฯ และองค์การนิสิตระดับวิทยาเขต โดยนิสิตจะเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการเองทั้งการวางแผน
งาน รูปแบบกิจกรรม และงบประมาณ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคอยให้ข้อเสนอแนะ  
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 

and research as well as personal well-being (5)   
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้ายกายภาพ  

ในปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของนิสิตโดยหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายคะแนน
ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตร ฯ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
คะแนนความพึงพอใจของนิสิตดังกล่าวในภาพรวม คือ 3.98 (AUN-08-03)  โดยคะแนนภาพรวมของปี
การศึกษา 2560 คือ 3.95 เห็นได้ว่าคะแนนภาพรวมข้างต้นของปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจของหลักสูตร ดังนี้  
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การจัดบรรยากาศด้านกายภาพ 
หลักสูตร ฯ ได้สอบถามอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับความต้องการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  โดยพิจารณาร่วมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และนิสิต 
และเสนอความต้องการดังกล่าวให้กับคณะ ฯ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และด าเนินการจัดหาสิ่งต่าง ๆ 
ข้างต้นตามความเหมาะสมต่อไป  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตรับผิดชอบในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส่วนกลางเช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น โดย
นิสิตของหลักสูตร ฯ สามารถเข้าถึงการใช้บริการของห้องสมุด ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(WIFI) ซึ่งห้องสมุดบริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสนับสนุนสื่อส าหรับการ
ค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกวิทยาเขต  รวมถึงวิทยาเขตจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในแต่ละส่วนงาน 
เช่น เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เป็นต้น โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนช่วยตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบความเสียหาย เพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป  

วิทยาเขตยังคงมีสถานที่ทางกายภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร ฯ ดังนี้  
-อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติว

หนังสือ การประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของนิสิต   
-สถานที่ออกก าลังกาย เช่น สวนนันทนาการ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล ห้องออกก าลังกาย และ

โรงยิมเนเซี่ยม เพ่ือให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความชอบของตนเอง  
-หอพักของวิทยาเขตมีห้องกลางที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ 

ระบบ WIFI เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อนคลายนอกเวลาเรียน 
 

การจัดบรรยากาศด้านสังคม 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนได้จัดกิจกรรมด้านสังคมของนิสิตในการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชา เช่น การมอบหมายงานกลุ่ม เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนบรรยากาศด้านสังคมต่อนิสิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
สโมสรนิสิตของคณะ ฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน พ่ี และน้องใน
หลักสูตร ฯ และนอกหลักสูตร ฯ อย่างสม่ าเสมอ อาทิ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน พ่ี และ
น้องของหลักสูตร ฯ โครงการกีฬา โครงการรับน้อง เป็นต้น ทีมงานสโมสรนิสิตได้น าข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควร
ปรับปรุงในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศด้านสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป   
 

การจัดบรรยากาศด้านจิตใจ  
 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่หลักสูตร ฯ เสนอให้คณะ ฯ แต่งตั้งนั้นนอกจากจะให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ ยังสามารถพูดคุยและให้ค าแนะน าด้านอ่ืน ๆ กับนิสิตใน
หลักสูตร ฯ ด้วย เช่น การใช้ชิวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาส่วนตัว เป็นต้น เป็นการสร้างบรรยากาศด้านจิตใจ
อย่างหนึ่งให้กับนิสิตของหลักสูตร ฯ ท าให้นิสิตไม่รู้สึกเคว้งคว้าง และหดหู่จิตใจมากเกินไป และอาจารย์ ที่
ปรึกษา ฯ ยังได้พูดคุยหารือกันเก่ียวกับประเด็นด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตร ฯ 
ในการประชุมสาขาวิชาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาแนวทางการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
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 หลักสูตร ฯ ต้องพัฒนาในปีการศึกษา 2562 คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2559 – 2561 หลักสูตร ฯ ได้สร้างบรรยากาศการแข่งขันน าเสนอ
แผนธุรกิจซึ่งเป็นผลผลิตจากการเรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และคณาจารย์ที่ร่วมกันสอนรายวิขา
นี้คัดเลือกแผนธุรกิจส่วนหนึ่งเข้ามาแข่งขันน าเสนอแผนธุรกิจในโครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจที่นิสิต
ทุกกลุ่มวิชาร่วมกันจัดขึ้นทุกปีการศึกษา ซึ่งหลักสูตร ฯ จะค้นหาโครงการแข่งขันด้านการจัดท าแผนธุรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว  
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 8 
1. AUN-08-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (มคอ. 2)* 
2. AUN-08-02 ข้อมูลสถิติรับเข้าปีการศึกษา 2561 
3. AUN-08-03 ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (http://regservice.buu.ac.th/) 
4. AUN-08-04 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการปีการศึกษา 2561 
5. AUN-08-05 ระบบบริการการศึกษา  (http://reg.buu.ac.th) 
6. AUN-08-06 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

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. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
 ระดับ 

2559 2560 2561 
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) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ) 

4 4 4 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 4 4 

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research (1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและ
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

4 4 4 

9.4  The IT facilities including e-learning 
infrastructure  are adequate and updated to 
support education  and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

3 4 4 

9.5  The standards for environment,  health 
and  safety; and access for people with special 
needs  are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

1 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 4 
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ผลการด าเนินงาน   

 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) อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
 ในช่วงต้นปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้ การ
เรียนการสอน และการวิจัยซึ่งจากผลการส ารวจพบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีคุณสมบัติที่
ต่ ากว่าเทคโนโลยีปัจจุบันท าให้ประสบปัญหาในการประมวลผลซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งระบบเครือข่ายมีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง ดังนั้นทางหลักสูตรฯได้จัดท า
แผนจัดการสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงต้นปีการศึกษา 2561 เพ่ือเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการดังกล่าว จากการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพบว่า ในด้านของ
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นมีจ านวนที่ใช้ได้เพ่ิมมากขึ้นจนเพียงพอต่อการใช้งานของนิสิตใน
หลักสูตร อีกทั้งระบบเครือข่ายก็มีปัญหาขัดข้องน้อยลงมาก ดังแสดงในตารางที่ 9.1  และมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวิจัยอยู่ในระดับดี ดังแสดงตามตารางที่ 
9.2 และ 9.3  
 

ตารางท่ี 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 

132 70 
 
 ส าหรับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมนั้นได้เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
โดยเฉพาะประเด็นที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างเช่น ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้มีการปรับปรุงคุณภาพ
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ท าให้ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังที่แสดงในตารางที่  9.2 และตาราง
ที่ 9.3 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการ
สนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ตารางท่ี 9.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559-2561 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่
เหมาะสม  

4.00 4.30 4.33 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  3.50 4.30 4.00 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.50 4.60 4.50 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  4.00 4.60 4.66 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และ
เหมาะสม  

3.00 4.00 4.33 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.00 4.33 4.66 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

7. จดุเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   2.50 4.00 4.16 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม 

4.00 4.66 4.50 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 4.00 4.66 4.66 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท า
วิจัย 

4.00 4.33 4.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  4.00 4.66 4.50 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.59 4.42 4.42 

หมายเหตุ : เกณฑส์ าหรับพิจารณาค่าเฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง        2.51 - 3.50  พอใช้         
3.51 - 4.50  ดี                   4.51 - 5.00  ดีมาก 
 
ตาราง 9.3 เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2559-2561  

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่
เหมาะสม  

3.90 3.99 4.30 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  3.94 4.20 4.30 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.88 3.99 3.99 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  3.89 3.99 4.10 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และ
เหมาะสม  

3.82 3.98 4.00 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.72 3.92 3.97 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   3.59 3.83 3.91 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม 

3.83 3.97 3.99 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 3.80 3.93 3.98 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท า
วิจัย 

3.79 3.91 3.94 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3.80 3.92 3.97 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 3.95 3.98 

หมายเหตุ : เกณฑส์ าหรับพิจารณาค่าเฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง        2.51 - 3.50  พอใช้         
3.51 - 4.50  ดี                   4.51 - 5.00  ดีมาก 
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  แต่ทั้งนี้หลักสูตรยังคงมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกรณีท่ีจะต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
 
 9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4) มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 
 ส าหรับในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอนั้นจะได้น าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
 
1. ด้านทรัพยากรของห้องสมุดวิทยาเขต 

ตารางท่ี 9.4 จ านวนสื่อสารสนเทศที่ซื้อเข้าห้องสมุด 
ประเภทสื่อสารสนเทศ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หนังสือ 777 1,056 608 
ซีดีรอม 185 310 132 
วารสาร 641 453 4 
เล่มปริญญานิพนธ์ 901 358 211 

ที่มา: ข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 เนื่องจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอในปัจจุบัน  ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงได้ให้คณาจารย์ผู้สอนได้ร่วมเป็นผู้คัดเลือกรายการหนังสือและเสนอซื้อเข้าห้องสมุด  เพ่ือให้
เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร ข้อมูลการจัดซื้อสื่อเข้าห้องสมุดในปี พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2560 ดังแสดงในตารางที่ 9.4 จะเห็นได้ว่าสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่ลดลงนั้น โดยเฉพาะวารสารที่
จ านวนลดลงอย่างมาก มีสาเหตุมากจากในปัจจุบันวารสารต่างๆ ได้มีการน าไฟล์วารสารติดตั้งไว้ใน 
website เพ่ือให้ผู้สนใจได้ download ข้อมูลได้เอง ในส่วนของหนังสือนั้นที่มีจ านวนการสั่งซื้อลดลงเป็น
เพราะว่าปัจจุบันหนังสือบางส่วนทางส านักพิมพ์ได้มีการจัดท าในรูปแบบ e-book จ าหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ 
ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงมาก ท าให้นิสิตส่วนหนึ่งได้ซื้อหนังสือในรูปแบบดังกล่าวเอง 
 จากข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี พบว่าจ านวนผู้เข้าใช้บริการสื่อในห้องสมุดเพ่ิมมาขึ้นดังแสดงในภาพที่ 9.1 และ ภาพที่ 9.2  ที่
แสดงสถิติการคืนหนังสือ 
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ภาพที่ 9.1 แสดงการใช้งานทรัพยากรสื่อในห้องสมดุในปีงบประมาณ 2560 

 

 
ภาพที่ 9.2 แสดงการใช้งานทรัพยากรสื่อในห้องสมดุในปีงบประมาณ 2561 

 
2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 
  ห้องสมุดของวิทยาเขตได้อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการบริการยืมหนังสือจากส านักหอสมุด 
วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  ส าหรับการ
ด าเนินการของหลักสูตรนั้นได้มีการประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ
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เพ่ือให้สามารถใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยอ่ืน ๆที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่มีอยู่กับส านักหอสมุดวิทยาเขตบางแสน 
จังหวัดชลบุรี 
 
 9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 
support education and research (1, 2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น มีห้องคอมพิวเตอร์
หลัก 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 มีจ านวนคอมพิวเตอร์ 62 เครื่อง และห้องที่ 2 มีจ านวนคอมพิวเตอร์จ านวน 70 
เครื่อง นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดที่พร้อมให้บริการอีก 70 เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการเรียนรู้  
 โดยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นมีความเพียงพอต่อนิสิต และมีการตรวจสอบความพร้อมในการ
ใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และนิสิตจะแจ้งอาจารย์เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุงเมื่อพบความเสียหาย ท าให้มีปัญหาด้านอุปกรณ์น้อยลงกว่าเดิม 
  
  9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to  support education and research (1 ,5 ,6 ) มี สิ่ งส นั บ สนุ น ด้ าน เท ค โน โลยี
สารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 
 โดยพ้ืนฐานแล้ววิทยาเขตได้ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
แล้วทั้งที่เป็นแบบมีสายและไร้สาย นอกเหนือจากนั้นทางวิทยาเขตยังได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ใน
การขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้อ านวยความสะดวก ในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันได้เป็นจ านวน
มากได้แก่ 
 - ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 - ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
 - รวมถึงบริเวณหอพักนิสิต 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มี Software ที่เป็นลิขสิทธิ์ และระบบที่จ าเป็นต่อการวิจัย เช่น SPSS , 
Microsoft Office, Echo360, LMS, BUU Google Drive เป็นต้น 
 
  9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 

หลักสูตรใด้จ าแนกกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษดังนี้  
1. นิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ (ความพิการด้านการเคลื่อนไหว และความพิการ

ทางด้านร่างกาย    
2. นิสิตที่นับถือศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนาคริสต์  

 ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯไม่มีนิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์  แต่ทางวิทยา
เขตฯ ได้มีการด าเนินการทางลาดใกล้กับบันไดเพ่ือเข้าอาคารเรียนส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
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 ในประเด็นของนิสิตที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ นั้น สาขาบริหารธุรกิจได้มีการส ารวจข้อมูลนิสิตที่นับถือ
ศาสนาต่างๆ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 9.5 จ านวนนิสิตที่นับถือ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ แยกตามชั้นปีการศึกษาและกลุ่มสาขา 
 

ชั้นปี สาขา ศาสนา รวม 
พุทธ อิสลาม คริสต์ 

ปี 1 รหัส 61 บริหารธุรกิจ 41 - 1 (ช) 42 

ปี 2 รหัส 60 
การตลาด 22 - - 22 
การเงิน 35 - - 35 

ปี 3 รหัส 59 การตลาด 31 1 (ช) - 32 
การเงิน 29 - - 29 

 
ปี 4 รหัส 58 

การจัดการ 20 1 (ญ) 1(ญ) 22 
การตลาด 26 1 (ช) - 27 
การเงิน 56 - - 56 

  260 3 2 265 
 
 ส าหรับการรองรับนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลามในประเด็นเรื่องอาหารนั้น มหาวิทยาลัยได้มี
ร้านอาหารจ านวน 1 ร้านในวิทยาเขต นอกจากนี้บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านอาหารมุสลิม 1 ร้าน 
 ส าหรับนิสิตที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค สามารถเดินทางไปท าศาสนพิธีได้ที่วัด
นักบุญยอแซฟ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอท่าใหม่ 
 ในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะฯ ร่วมกับ วิทยาเขตจันทบุรี ได้
ด าเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตามหลักสากล 
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 1. ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในเวลากลางคืน 
 2. ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ 
 ส าหรับการปฏิบัติการของหลักสูตรนั้น จากสอบถามนิสิตที่มีความต้องการจ าเป็น เป็นพิเศษต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งไม่พบว่ามีนิสิตคนใดที่จ าเป็นต้องได้รับการบริการทางกายภาพเพ่ิมเติม 
  
 การปรับปรุงจากการประเมินปี 2560 
 ส าหรับการปรับปรุงจากการประเมินในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) มีเพียงประเด็นของการ
สอบถามความต้องการเพ่ิมเติมของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น ได้มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยคณะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ห้องสมุดไดม้ีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอและเหมาะสม ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น
มีความเพียงพอมากขึ้น และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย   
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 9 
1. AUN-09-01  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
2. AUN-09-02  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
3. AUN-09-03  เว็บไซท์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/ 
4. AUN-09-04  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศแสดงซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์ส าหรับการวิจัย 
(http://mcla.buu.ac.th/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/
http://mcla.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  
 Sub Criterion 10 

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

ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

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. 

มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

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. 

มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 128 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum 

design and development (1)  ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมี
การใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

2 2 3 

10.2 The curriculum design and development process is established 
and subjected to evaluation and enhancement (2)  มีกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตร 

2 2 3 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment (3) มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน
และ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching  and learning (4) 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

2 2 3 

10.5 Quality of support services and facilities (at the  library, 
laboratory, IT facility and student  services) is subjected to 
evaluation and  enhancement (5)  มีการประเมินผลและปรับปรุง
คุณภาพการบริการและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2 2 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are  systematic and 
subjected to evaluation and  enhancement (6)  มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

2 2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 3 
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ผลการด าเนินงาน 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1)  ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงย่อยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แล้วเสร็จในช่วงภาคเรียนที่ 1 / 2561 โดยหลักสูตร ฯ ได้น าข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร ฯ ดังนี้   
 1. การแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามของผู้ใช้นิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 และ 2560 
รวมถึงผู้ใช้นิสิตสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 2. การทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มวิชาของหลักสูตร ฯ ปีการศึกษา 2560 จากนิสิต
ปัจจุบัน  
 3. ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2559  
 4. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร ฯ จากศิษย์เก่า (บัณฑิตของหลักสูตร ฯ ปี
การศึกษา 2560) และจากนิสิตปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)   
 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน   
 
1.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement (2) มีกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร และน าไปสู่การประเมินและการเพิ่มคุณภาพหลักสูตร 

 การด าเนินการปรับปรุงย่อยของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 ท า
ให้เข้าสู่การประเมินและยกระดับคุณภาพหลักสูตร โดยหลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรรวมถึงการประเมินและเพ่ิมคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
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Input       Process         Output  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 10.1 ขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุงย่อยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และน าผลประเมินไปเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิตต่อไปนั้น คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
มีประธานหลักสูตร ฯ เป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือเป็นคณะท างานในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
หลักสูตร ฯ ในรอบการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 - 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0076 /2560 ลว. 25 มกราคม 2559 (AUN-10-05)  
 การปรับปรุงย่อยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตดังกล่าวในการประชุมสาขาวิชา หลักสูตร ฯ ได้
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาแกนและรายวิชาในกลุ่มวิชาการตลาด และเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก
ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น โดยหลักสูตร ฯ ได้เสนอการ
ปรับปรุงย่อยหลักสูตร ฯ ข้างต้นผ่านคณะ ฯ เพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าของคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2 / 2562 (วันที่ 14 มีนาคม 2562) ซึ่งมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้น าการ
ปรับปรุงย่อยนี้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เลย เพราะหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใกล้จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตามหลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการเพ่ิมหรือลดกิจกรรม

ความต้องการและ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้นิสิตฝึกงาน ผู้ใช้
นิสิตสหกิจศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษยฺเก่า นิสิต

ปัจจุบัน   

1. จัดท าแบบสอบถามผู้ใชน้ิสิตฝกึงาน/นิสิตสห
กิจศกึษา  

2. ฝากแบบสอบถามไปกับนิสิตฝกึงาน/นิสติสห
กิจศกึษา 

3. ได้รับแบบสอบถามจากผู้ใชน้ิสิตฝกึงาน/
นิสิตสหกจิศึกษา ประเมิน และวเิคราะห์ผล 
 

1. สอบถามผู้ใช้บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัย  
2. รอผลจากมหาวิทยาลัย  

 
1. จัดท าแบบสอบถามบัณฑิต (ศิษย์เก่า)   
2. ได้รับแบบสอบถามจากบัณฑิต ประเมนิ และ

วิเคราะห์ผล   
 

1. หลักสูตร ฯ ประชมุเพือ่จัดการทวนสอบ 
2. ตัวแทนนสิิตแต่ละกลุม่วิชาแสดงความคดิเห็น

ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิขาต่าง ๆ  
 

การปรับปรุงย่อย
หลักสูตรบริหารธุรกจิ

บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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พัฒนานิสิตในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเพ่ิมหรือลดหัวข้อการสอนของบางรายวิชาที่ได้ปรับปรุง
ย่อยข้างต้นแล้วในภาคเรียนที่ 2 / 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามข้อ 10.1   
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลนิสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หรือ มคอ. 2 (AUN-10-01) ได้
ก าหนดว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ. 5 (AUN-
10-03) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง มคอ. 5 เป็นเอกสารที่แสดงผลการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการ
สอน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ของรายวิชา การพิจารณาข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล
การประเมินโดยผู้เรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งต่อไป โดยข้อมูลใน มคอ.  5 
น าไปสู่การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 (AUN-10-02) ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียน
การสอนครั้งถัดไป  

ในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมวิชาดังกล่าวให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เนื่องจาก
ที่ผ่านมานิสิตชั้นปีที่ 1 จะมีผลการเรียนไม่ดีในรายวิชาเหล่านี้ รวมถึงมีการประเมินผลก่อนการเรียนและ
หลังการเรียนปรับพ้ืนฐานดังกล่าวด้วย หลักสูตร ฯ ได้จัดการทวนสอบ โดยสุ่มสอบถามความคิดเห็นของ
ตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาของหลักสูตร ฯ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ในการปรับปรุงย่อยหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้คณะได้จัดการสอบ Exit Exam ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชาที่ได้เรียนไปแล้ว โดยผลการสอบ Exit Exam ใน
ภาพรวมดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามผลการสอบ Exit Exam ข้างต้นไม่มีผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยตรงท าให้นิสิตชั้นปีที่ 4 บางคนไม่ให้ความส าคัญกับการสอบ Exit Exam 
ดังกล่าว ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้หารือกันในที่ประชุมสาขาวิชาเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น และมีมติว่าหลักสูตร ฯ 
จะก าหนดให้การสอบ Exit Exam เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาของแต่ละกลุ่มวิชา   
  
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน หัวข้อการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 
8 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และได้น าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการเงินธุรกิจในปี
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การศึกษา 2561 เป็นต้นมา    รวมถึงได้มีการน าเครื่องมือและกระบวนการวิจัยมาถ่ายทอดและปรับใช้ใน
รายวิชาวิจัยการตลาด  
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement (5) 
มีการประเมิน และการเพิ่มคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการนิสิต)  

 
ตารางที่ 10.1 ความพึงพอใจภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา  
        2559-2561 

ความพึงพอใจภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 
3.59 4.42 4.42 

 
ตารางที่ 10.2 ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษา 2559-2561 

ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 
3.81 3.95 3.98 

 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (AUN-10-06 และ AUN-10-07) โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวมของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามตารางที่ 10.1 และ 10.2 อยู่ในระดับดี และมีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่หลักสูตร ฯ ก าหนด รวมถึงมีแนวโน้มค่าคะแนนประเมินสูงขึ้นด้วย โดยหลักสูตร ฯ ได้
ก าหนดเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนิสิตในหลักสูตร ฯ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51 หลักสูตร ฯ และคณะ ฯ ได้สะท้อนผลการประเมินดังกล่าวให้กับ
วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตจันทบุรีได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาเพ่ิมคุณภาพห้องสมุด ห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการต่าง ๆ ให้กับนิสิต ในขณะที่คณะ ฯ ได้น าผลการ
ประเมินข้างต้นมาเพ่ิมคุณภาพการจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ และการบริการนิสิตให้มากขึ้นเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามหลักสูตร ฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ดังกล่าว ได้แก่ 1) ประเด็นค าถามที่สอบถามนิสิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ควรเหมือนกันทุก
ข้อ เพราะนิสิตระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ไม่ได้หรือแทบไม่ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในบาง
ประเด็นค าถามเลย เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 2) ไม่ควรมีประเด็นค าถามเกี่ยวคุณภาพและ
ความปลอดภัยของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เพราะประเด็นค าถามนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้ตอบแบบ
ประเมินที่อยู่ในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า   
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6) มีกลไกการป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นระบบ และ
น าไปสู่การประเมินและการเพิ่มคุณภาพ   
 

หลักสูตร ฯ ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้กล่าวถึงในข้อ 
10.1 มาใช้ในการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร ฯ ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้  
 

ตารางที่ 10.3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
       บัณฑิต 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงย่อยของหลักสูตร ฯ 

ปีการศึกษา 2561  
นิสิตปจัจุบนัของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการให้นิสิตเน้นปฏบิัติมากข้ึน    
-อยากให้มีการปรับเปลี่ยนการสอน
จากทฤษฎีอย่างเดียวมาเป็นเวิร์คช้
อปให้มากข้ึน เพื่อนิสิตจะไดน้ าไปใช้
ได้จริงมากข้ึน 

ด าเนินการเพิ่มหรือลดกิจกรรม
พัฒนานิสติในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

-มีรายวิชาเข้ากบัสาขาหรือเอกมาก
ขึ้น  
-หลักสูตรการสอน ควรมีรายวิชาที่
ทันใหม่ ทันกับยุคในปัจจบุัน 

เพิ่มหรือลดหัวข้อการสอนของบาง
รายวิชาแกน ได้แก่ การจัดการ
และองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ 
หลักการตลาด การเป็น
ผู้ประกอบการ เศรษฐศาสตร์มห
ภาค บางรายวิชาในกลุ่มวชิาการ
ตลาด ได้แก่ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การตลาดดิจติอล 

ไม่มีการสอนการปฏบิัติงานทีจ่ าเป็น
ต่อการท างานในเอกการเรียน เช่นใน
การสมัครงานหลายๆที่ทางดา้น
การตลาด ต้องการคนที่มีทักษะ
โปรแกรม ai และโปรแกรมกราฟฟิก
อ่ืนๆเป็นพื้นฐาน แต่ไม่มีการเรียน
การสอนเลย 

จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop และ 
Adobe illustrator เพื่อการสร้าง
สื่อทางการตลาด 

ผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559  -ประสบการณ์ , กิจกรรม , ฝึกงานใน
การท างานร่วมกับผู้อืน่ อยากให้
เพิ่มข้ึนจะได้ทัง้ประสบการณ์ และ
ความมั่นใจในตัวเอง + ภาวะผูน้ า  
-เรียนรู้เรื่องทักษะในการสื่อสาร ผ่าน
การพูดอ่านเขียนความมัน่ใจในการ
แสดงออก  
-การ Workshop พนักงานเพื่อ
เตรียมความกล้าในการออกความเห็น

ด าเนินการเพิ่มหรือลดกิจกรรม
พัฒนานิสติในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
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และมีความคิดสรา้งสรรค์ให้มากข้ึน 
-เร่ืองของทักษะการท างาน และการ
ท างานเปน็ทีม  
-ด้านทักษะเฉพาะหลักสูตรทีบ่ณัฑิต
ส าเร็จการศึกษาและความสามารถใน
การท างานเปน็ทีม มีทัศนคติเชงิบวก 
การวางแผนและความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน 

 ทักษะการใช้ Ms office (Word, 
Excel) ระดับทีส่ามารถใช้สูตร 
Pivot, VLookup ได้ 

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา คาดว่าจะจดั
โครงการอบรมการใช้ MS Office-
Excel ในปีการศึกษา 2562 และ
จะเพิ่มรายวิชาใหม่เก่ียวกับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ ใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดสอน
ในปี 2564  

 หลักสูตร ฯ ต้องพัฒนาในปีการศึกษา 2562 คือ หลักสูตร ฯ ต้องประเมินกิจกรรมและระบบงาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การทวนสอบ การรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การเทียบเคียงกับคู่เทียบภายนอก เพื่อพิจารณาว่าวิธีการที่ด าเนินการอยู่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
และปรับปรุงวิธีการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมและระบบงานต่าง ๆ ข้างต้นให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 10 
1. AUN-10-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (มคอ.2)* 
2. AUN-10-02 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 และมคอ.4* 
3. AUN-10-03 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.5 และมคอ.6* 
4. AUN-10-05  ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  
5. AUN-10-06  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
6. AUN-10-07  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output)   
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 3 

11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 3 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) 

2 4 4 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง

มาตรฐาน การได้งานท า เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของ
ผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

2 3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders 
are  established, monitored and 
benchmarked for  improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่ การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์

หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ท่ี
ประชุ

ม
วิชาก
าร 

อื่น
ๆ  

(ระบุ
ประเภท
อื่นๆ) 

  ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

 

1 
นายอัครวินท ์
ราชเวียง 

/   
อ.ลัญจกร  สัตย์
สงวน 

5ส เพื่อประสิทธภิาพใน
การบริหารจัดการแผนก
บัญชี-การเงิน 

   บริษัท ซันกิ 
ควอลิตี้ โปร
ดักส์ จ ากัด 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

2 

นางสาวนะลิน 
แซ่เจ็ง 

/   อ.พัชรี ปรีเปรม
โมทย ์

การต่อยอดช่องทางการ
ช าระเงินบน Application 
CPN Serve  

   บริษัท 
เซ็นทรัล
พัฒนา 
จ ากัด 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

3 
นางสาวพิม
ชนก ล าพาย 

/   อ.พัชรี ปรีเปรม
โมทย ์

โครงการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อลดต้นทุนพนักงาน 

   บริษัท แมน
ดารินโฮเต็ล 
จ ากัด 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

4 นางสาว
วรรณพร ไกร
นิวรณ์ 

/   อ.กุลวดี  เนื่อง
แสง  

การศึกษาชอ่งทางการช าระ
เงินด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

   โรงแรมฟ
ลิปเปอร์ 
เฮ้าส์  

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

5 นางสาว
กมลวรรณ 
บุญคุ้ม 

   อ.ณมณ ศรหิรัญ การศึกษาการแก้ไขหนี้ค้าง
ช าระหนี้ของผุ้ประกอบการ 
SMEs 
 

   ธนาคาร
กสิกรไทย 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

6 นางสาวดารณี 
สะอาดถิ่น 
 

/   อ.ณมณ ศรหิรัญ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนเปลี่ยน
หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ภายนาคารส านักงาน 
 

   โรงแรม
รอแยล 
เบญจา 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 
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ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่ การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์

หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ท่ี
ประชุ

ม
วิชาก
าร 

อื่น
ๆ  

(ระบุ
ประเภท
อื่นๆ) 

  ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

 

7 

นางสาวนิรชา 
จันทาส ี

/   อ.ณมณ ศรหิรัญ การใช้โปรแกรม EPR เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและลดต้นทุนจาก
การด าเนินงาน 

   บริษัท ไนท์
แฟรงค์ ชา
เตอร์ 
(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

8 
นางสาวรังสิมา 
ปลื้มภักตร ์

/   อ.กุลวดี  เนื่อง
แสง 

การสึกษาต้นทุนการบริการ
ส าหรับห้องพักโรงแรม 

   บริษัท ฟลิป
เปอร์ เฮ้าส์ 
จ ากัด  

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

9 นางสาวสุภา
วดี ศิริโรจน ์
 

/   อ.วชิราภรณ์/อ.
รัฐดากร 

โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือ 

   บริษัท ไทย
ไวร์
โพรดัคท์ 
จ ากัด 
(มหาชน) 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

10 นางสาววริศรา 
ลีลาเลิศ
พาณิชย ์
 

/   

อ.วชิราภรณ์/อ.
รัฐดากร 

โครงงานการศึกษา
ประสิทธิภาพของช่อง
ทางการสรรหาบุคลากร 

   บริษัท อี
เกีย 
ประเทศ
ไทย จ ากัด 

 เมษายน 
2562 

       / โครงการสหกิจ
ศึกษา 

รวม 10                    
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ผลการด าเนินงาน   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล โดย
เปรียบเทียบอัตราการสอบผ่านและการตก ของปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 11.1 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ชั้นปี จ านวน

นักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 
2559 1 77 69 89.61 
2558 2 89 86 96.62 
2557 3 109 109 100.00 
2556 4 153 149 97.38 

 
ตารางที่ 11.2 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 
2560 1 67 58 92.53 
2559 2 62 61 99.00 
2558 3 106 105 99.00 
2557 4 144 115 79.86 

 
ตารางที่ 11.3 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 
2561 1 44 42 95.45 
2560 2 58 57 98.27 
2559 3 61 61 100 
2558 4 105 105 100 
หลักสูตรตั้งเป้าหมายร้อยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาที่ร้อยละ 80 จากข้อมูลของ

การสอบผ่านและการตกออกปีการศึกษา 2561 (AUN-11-01)  พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีอัตราการตกออกน้อยลง 
นิสิตที่ตกออกในชั้นปีที่ 1 คือ นิสิตที่ลาออกเนื่องจากต้องการเรียนในสาขาอ่ืนและต้องการเรียนมหาวิทยาลัย
ใกล้บ้าน ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ตกออกเนื่องจากเกรดไม่ถึงตามก าหนด นิสิตมีพฤติกรรมขาดเรียนบ่อยและไม่
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สนใจเรียน หลังจากสอบถามนิสิตไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพหรือเรื่องอ่ืนที่ส่งผลต่อการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้เรียกคุยและช่วยวางแผนการเรียนแล้ว หากแต่พฤติกรรมการเรียนยังเป็นเช่นเดิม จึงท าให้ตกออก  

 
 ตารางที่  11.4 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ปีก ารศึกษา 2559-2561 สาขา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปีการศึกษาที่เข้า

ศึกษา 
ร้อยละจ านวน

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละพ้นสภาพของ
นักศึกษา 

2561 92.86 7.14 
2560 85.71 14.29 
2559 83.72 16.28 

  
 จากผลการเปรียบเทียบอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
จันทบุรี กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ทางหลักสูตรฯมี
อัตราการตกออกต่ ากว่า เนื่องจากจ านวนนิสิตต่ออาจารย์น้อยลงท าให้สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง เพ่ือลดอัตรา
นิสิตที่มีความเสี่ยงในการตกออก อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงดังนี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะต้องเรียกบัณฑิตที่มีความเสี่ยงที่จะตกออกให้ติดตามให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการเลือกลงเรียน
รายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจเกิดมีปัญหา และเสนอให้มีการเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านวิชาการ
เป็นระบบตามนิสิตจนกว่าจะจบการศึกษา ท าให้อาจารย์ติดตามผลการเรียนของนิสิตได้อย่างต่อเนื่อง 
           หลังจากด าเดินการตามแผนในปีการศึกษา 2561 พบว่าอัตราการตกออกของนิสิตลดลงจากปี
การศึกษา 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลนิสิตที่มีความเสี่ยงในการตกออกได้อย่างต่อเนื่อง 
 

  11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล โดย
เปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 (AUN-11-02)  ดังตาราง 

 
ตารางที่ 11.5 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 เป็น
ต้นไป 

2556 107 70 20 3 13 5   
2557 94  82 2 6 2 3  
2558 123    19 4   
2559 71    24 3   
2560 63    13    
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ตารางที่ 11.6 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 

เป็นต้น
ไป 

2557 94  82 2 6    2 3 1 
2558 116  101 4 15     1    
2559 77    14 3   
2560 67    9    
2561 44    0    

   
ตารางที่ 11.7 แสดงระยะเวลาในการศึกษาโดยเฉลี่ย ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

ปีการศึกษา 
หลักสตูรบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั

บูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

หลักสตูรบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตหาดใหญ ่

2559 
  

 3.27 ปี 
 

4.06 ปี 

2560 
  

4.02 ปี 
 

4.03 ปี 

2561 
  

4.03 ปี 
 

4.04 ปี 
  

จ าก ข้ อ มู ล ระย ะ เว ล า ใน ก ารจ บ ก ารศึ ก ษ า  เป รี ย บ เที ย บ กั บ ห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ทางจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษาต่ ากว่า 
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.03 ปี (AUN-11-02)  เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีนโยบายรักษาอัตราเฉลี่ยระยะเวลาใน
การศึกษาโดยตั้งค้าเป้าหมายว่าอัตราเฉลี่ยระยะเวลาการจบการศึกษาต้องไม่เกิน 4.5 ปี ทางหลักสูตรได้
ประชุมหารือเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่มีการดรอปในวิชาที่มีสถิติในการดรอปหรือตกจ านวนมาก โดยให้เปิดรายวิชา
ที่มีนิสิตดรอปหรือตกจ านวนมากในภาคฤดูร้อน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ทดลองเปิดภาคฤดูร้อนปี
การศึกษา 2561 เป็นครั้งแรก  
 

           11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
    ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล โดย
เปรียบเทียบการได้งานท าของบัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 2559-25561 (AUN-11-03) 
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ตารางที่ 11.8 แสดงร้อยละของการมีงานท า ปีการศึกษา 2559-25561 

ข้อมูลการสอบถาม 
บริหารธุรกิจ

ประจ าปีการศึกษา 
2559 

บริหารธุรกิจ
ประจ าปีการศึกษา 

2560 

บริหารธุรกิจ
ประจ าปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละการมีงานท า 79.79 82.8 68.75 
   

ทางหลักสูตรฯ ตั้งเป้าหมายอัตราการมีงานท าของบัณฑิตไว้ที่ร้อยละ 80 จากการส ารวจอัตราการมี
งานท าจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (นิสิตรหัส 57)  ลดลง จากปีการศึกษา 2560   
เนื่องจากบัณฑิตบางส่วนพ่ึงลาออกจากงานเดิมและอยู่ในช่วงหางานใหม่จึงท าให้เปอร์เซ็นของนิสิตที่ว่างงาน
สูงขึ้น ในทางปฏิบัติหลักสูตรได้มีวางแผนและปฏิบัติ เพ่ือหาทางปรับปรุงอัตราการมีงานท าดังนี้ หลักสูตรฯ ได้
วางแผนปรับเปลี่ยนการไปสหกิจศึกษาของนิสิตให้เป็นช่วงปี 4 เทอม 2 เพ่ือนิสิตจะมีโอกาสเข้าท างานกับ
บริษัทที่ไปปฏิบัติงานได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2561 จากการเก็บผลประเมินหลัง
การปรับปรุงพบว่านิสิตบางรายได้รับข้อเสนอให้ท างาน ณ บริษัทนั้นหลังจากเรียนจบ นอกจากนี้ทางคณะฯได้
จัดการจัดอบรมโครงการเตรียมตัวเพ่ือการสมัครงานโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า ส่วนทาง
หลักสูตรฯ ได้จัดการสอนในเรื่องการเขียน resume และหัวข้ออ่ืนๆที่จ าเป็นในการท างานในรายวิชา 
27439159 การเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งการประเมินผลการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
อัตราการมีงานท านี้จะสามารถเก็บผลได้ในสิ้นปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 11.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า ของสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจันทบุรี กับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา ปีการศึกษา 
2561 

ข้อมูลการสอบถาม 
บริหารธุรกิจ ม.บูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี 
บริหารธุรกิจ ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

บริหารธุรกิจคณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว 

ม.บูรพา 
รอ้ยละการมีงานท า 68.75 75.69 76.09 
   

  จากการเทียบร้อยละการมีงานท าพบว่า สาขาบริหารธุรกิจของวิทยาเขตจันทบุรี บัณฑิตมีงานท าต่ า
กว่าของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2561 สาขาจึงมีโครงการอบรมและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการไปสหกิจศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการมีงานท าของนิสิต โดยผลการด าเนินงานจะสามารถเก็บได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement (2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และ
เทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
   
ตารางที่ 11.10 แสดงรายชื่อโครงงานของนิสิตประเภทโครงงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ล าดับ ช่ือผลงาน ช่ือ-นามสกลุนิสติ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 5ส เพื่อประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการแผนก

บัญช-ีการเงิน 
นายอัครวินท์ ราชเวียง 

อ.ลัญจกร  สัตยส์งวน 

2 การต่อยอดช่องทางการช าระเงินบน Application CPN 
Serve นางสาวนะลิน แซ่เจ็ง อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์

3 โครงการจดัเก็บเอกสารเพื่อลดต้นทุนพนักงาน นางสาวพิมชนก ล าพาย อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
4 การศึกษาช่องทางการช าระเงินด้านลูกหนี้และ

เจ้าหนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
นางสาววรรณพร ไกร
นิวรณ ์

อ.กุลวดี  เนื่องแสง 

5 การศึกษาต้นทุนการบริการส าหรบัห้องพัก
โรงแรม 

นางสาวรังสิมา ปลื้ม
ภักตร ์

อ.กุลวดี  เนื่องแสง 

6 การศึกษาการแกไ้ขหนี้ค้างช าระหนี้ของ
ผู้ประกอบการ SMEs 

นางสาวกมลวรรณ บุญ
คุ้ม 

อ.ณมณ ศรหริัญ 

7 การใช้โปรแกรม EPR เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและลดต้นทุนจากการด าเนนิงาน 

นางสาวนิรชา จันทาส ี อ.ณมณ ศรหริัญ 

8 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปลี่ยน

หลอดไฟประหยัดพลังงานภายนาคารส านักงาน 

นางสาวดารณี สะอาด
ถิ่น 
 

อ.ณมณ ศรหริัญ 

9 โครงการปรับปรุงกระบวนการจดัซื้อ นางสาวสุภาวดี ศิรโิรจน ์ อ.วชิราภรณ์/อ.รัฐดากร 
10 

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของช่องทางการ
สรรหาบุคลากร 

นางสาววริศรา ลีลาเลศิ
พาณิชย ์
 

อ.วชิราภรณ์/อ.รัฐดากร 

 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจ นิสิตสามารถเลือกลงวิชาสหกิจศึกษาได้และจะต้องท าโครงงานประกอบสหกิจ
ศึกษา ในปีการศึกษา 2561  โครงงานสหกิจศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
จากผลการด าเนินการสามารถพิจารณาได้ว่าการท าโครงงานและสหกิจท าให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการ
ท างาน นอกจากนั้นในการติดตามไปยังบริษัทที่นิสิตไปสหกิจเพ่ือสอบถามความต้องการของสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในด้านใดมากยิ่งข้ึน เพื่อการน ามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพนิสิตต่อไป 
         นอกจากวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรฯรมีวิชาที่ส่งเสริมการท าวิจัยของนิสิต คือ สถิติธุรกิจ ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจ วิจัยการตลาด การศึกษาอิสระด้านบริหารธุรกิจ 
  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังไม่มีผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืน ทางสาขาได้วางแผนสนับสนุนให้นิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา 
2562 หลักสูตรฯตั้งเป้าหมายว่าจะส่งนิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ผลงาน 
โดยจะเริ่มจากน าผลงานวิจัยที่ท าในรายวิชา 27532459 การวจิยัการตลาด ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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  11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  ทางหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจด้านต่างๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต อาจารย์ ศิษย์
เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
  

ตารางที ่11.11 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต ปีการศึกษา 2561 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.00 

มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

3.82 

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.72 

วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 3.72 

การรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา 3.82 

 
ตารางที่ 11.12 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561  

หัวข้อ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ท่านส าเร็จการศึกษา 3.79 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.76 

หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.81 

วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 3.75 

อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.01 

 
        ทางหลักสูตรได้วางแผนในการพัฒนาหลักสูตร โดยตั้งเป้าหมายว่าความพึงพอใจของศิษย์เก่าและของ
นิสิต (AUN-11-04, AUN-11-05) ต่อหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.51  ทางคณะฯประชุมหารือเพ่ือปรับย่อยการเรียน
การสอนในแต่ละวิชาเพ่ือให้สอนคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการสอบถามผู้ใช้นิสิตถึงความ
ต้องการเรื่องทักษะ ความรู้ที่ต้องการในการท างาน เมื่อนิสิตไปสหกิจศึกษา และน าข้อมูลรายงานความพึง
พอใจต่อหลักสูตรของศิษย์เก่ามาประกอบ จากนั้นน าข้อมูลมาปรับย่อยในหลักสูตร และมีโครงการอบรมเพ่ือ
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พัฒนานิสิต เช่น โครงการอบรมการใช้ Photoshop และ Illustrator โครงการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน เป็นต้น  
 
ตารางที่ 11.13 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 

ข้อมูลการสอบถาม 2560 2561 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.45 4.33 
 
  ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตร
ตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (AUN-11-06)  แต่ละ
หัวข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 ปีการศึกษา 2561พบว่าค่าเฉลี่ยรวมต่ าลง เนื่องจากได้รับการประเมินลดลงในหัวข้อ 
การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ
การจัดการรายวิชามีความเหมาะสมตรงความรู้ของผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 3.86) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอต่อการสอนวิชาหลัก และนโยบายที่ต้องให้แต่ละวิชามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอนร่วมกับอาจารย์
พิเศษ อาจารย์จึงต้องสอนในราญวิชาที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ จากปัญหานี้ทางหลักสูตรจึงด าเนินการเปิดรับ
สมัครอาจารย์เพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2561  
 
ตารางที่ 11.14 คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้จบการศึกษา 

 
คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่

แสดงออก 

 
คณะการจัดการ

และการท่องเท่ียว 
ม.บูรพา 
2560 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
บริหารธุรกิจ 

ประจ าปี
การศึกษา 

2558 

บริหารธุรกิจ 
ประจ าปี
การศึกษา 

2559 

บริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 
2560 

FN MM MK รวม 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.19 4.10 3.94 3.72 4.50 4.25 4.15 
2.ด้านความรู ้ 3.96 3.85 3.92 3.67 3.80 3.85 3.77 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.89 3.65 3.71 3.40 3.40 3.65 3.48 
4.ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4.11 4.01 4.07 3.61 4.17 3.96 3.91 

5.ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.77 3.66 3.70 3.58 4.25 3.56 3.79 

6. มีความรอบรู้ ตดิตาม
ความก้าวหน้าด้าน
บริหารธรุกิจและสถานการณ์
โลก 

  4.10 3.17 4.00 3.75 3.64 

7. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.91 3.67 3.00 3.75 3.47 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร  หน้า 146 
 

 

8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ
การคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์
กว้างไกลพร้อมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

  4.36 4.00 4.00 4.00 4 

9. ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.99 3.85 3.90    3.66 
 
ทางหลักสูตรฯได้ตั้งเป้าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (AUN-11-07)  ในแต่ละหัวข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 ปี

การศึกษา 2560 คุณลักษณะที่ไม่ตรงตามเป้าหมายคือ ด้านทักษะทางปัญญาและทักษะการคิดแบบองค์รวม 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯ
มีการเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านให้นิสิตได้ออกไปท างานอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน โดยมีโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ซึ่งให้นิสิตทุกคนเข้าร่วม เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานด้านบริหารธุรกิจ มีการ
อบรมภาษอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ การอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป การอมรมการใช้โปรแกรม 
Photoshop และ Illustrator และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆในการเรียนการสอน เช่น การ
น าเสนองาน การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

ตารางที่ 11.15 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตร 
บริหารธุรกิจ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว ม.บูรพา  

ข้อมูลการสอบถาม 
บริหารธุรกิจ 

ม.บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

บริหารธุรกิจ 
ม. สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

บริหารธุรกิจ        
คณะการจัดการและ

การท่องเที่ยว ม.บูรพา 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเฉลี่ย 

3.66 4.00 3.99 

 

 กล่าวโดยสรุป สิ่งที่หลักสูตรฯควรพัฒนาของปีการศึกษา 2561 คือ 1.อัตราภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการไปสกิจศึกษาเป็น ปี 4 เทอม 2 และเสริมโครงการที่ช่วยในเรื่องการ
สมัครงานของนิสิต 2. ผลงานวิจัยของนิสิตที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ โดยมีโครงการส่งนิสิตเข้าแข่งขัน
หรือไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยเสริมโครงการอบรม
ทักษะด้านต่างๆที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ นอกจากนี้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
ด้านปัญญาและการคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุก
รายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ 
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 11 
1. AUN-11-01 ข้อมูลนิสิตคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 
2. AUN-11-02 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกา 2561(http://reg.buu.ac.th/) 
3. AUN-11-03 รายงานภาวะการมีงานท าของนิสิต ปีการศึกษา 2561 
4. AUN-11-04 รายงานความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5. AUN-11-05 รายงานความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
6. AUN-11-06  รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี

การศึกษา 2561 
7. AUN-11-07  รายงานความพึงพอใจของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ ์  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

4  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

4  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

4  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

4  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 4  

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

4  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3  
7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) 
ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

3  

7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 3  
7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย

สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
3  

7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

4  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 4  
  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

4  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

4  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

4  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  

 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

เมื่อปีการศึกษา 2560 ส าหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีความ
สอดคล้องและชัดเจน 
 

1. จดจ ายาก 
 

- - 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการประเมินช่อง
ทางการรับรู้รายละเอียด
หลักสูตร และเพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ด้าน 
เฟสบุ๊คคณะฯ เพจของ
สาขา เพจศิษย์เก่า  

1. ควรมีการประเมินช่อง
ทางการรับรู้ของหลักสูตร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
นอกจากนิสิต 

- - 

2.มีรายวิชาที่ทันสมัย 
เช่น การตลาดดิจิตอล 
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 - - 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรมีผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
รายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน 

- - - 

2. หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิชา
ผู้ประกอบการ  

- - - 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้เพื่อบรรลุ 

- 1. กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทั้ง 5 ด้าน 

1. การแสดงข้อมูลเชิง
ตัวเลข ยังมีข้อมูลไม่
เพียงพอในบางประเด็น 
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
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ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

 แนวโน้ม (3 ปีขึ้นไป) เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาได้ 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีป้อนกลับในการ
ประเมินผู้เรียนมีความ
ทันเวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีความชัดเจน
และปฏิบัติตามได้ 

- 1. กระบวนการติดตาม
ผลการเรียน และก ากับ
ดูแลนิสิตในระหว่าง
การศึกษาท่ีดี พิจารณาได้
จากจ านวนนิสิตที่พ้น
สภาพ และรอพินิจที่
ลดลง 

1. การแสดงข้อมูลเชิง
ตัวเลข ยังมีข้อมูลไม่
เพียงพอในบางประเด็น 
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้ม (3 ปีขึ้นไป) เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาได้ 
 

2. มีกระบวนการการร้อง
ทุกข์ด้านวิชาการ (ผล
การเรียน) และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนิสิตที่ร้องทุกข์ 
รวมทั้งการร้องทุกข์ด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากด้าน
วิชารวมทั้งการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของการร้องทุกข์ 
 
 
 

- - - 

AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.การพัฒนาบุคลากร
รองรับธุรกิจดิจิตอล และ
การให้บริการวิชาการ 

1.การพัฒนาของ
บุคลากรให้ครบทุกด้าน 

1.ความชัดเจนของแผน
ความก้าวหน้าทางสาย
งาน  
 

1.ความต่อเนื่องของการ
ผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

- - 2.การพัฒนา
โครงการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

- 
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พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง 
 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 -  - - 1. 1. ยังไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนของหลักสูตรฯ 
ที่ชัดเจน 

2.  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีการวิเคราะห์ข้อมูล
การรับเข้านิสิตใน
หลักสูตรและน ามา
วางแผนปรับปรุง 

1.การส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการมากขึ้น 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับเข้านิสิตในหลักสูตร
และการวางแผนและ
ปรับปรุงจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว  
 

1.การผลักดันการเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการ
ของนิสิตในหลักสูตร 

2.โครงการและกิจกรรม
ของหลักสูตรครอบคลุม
ทุกกลุ่มนิสิตและ
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
  

- 2.โครงการและกิจกรรม
ของหลักสูตรครอบคลุม
นิสิตทุกกลุ่มวิชาและชั้น 
ปี และสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  

- 

  3.นิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่พ้น
สภาพนิสิต เนื่องจากผล
การเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
  

- 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ
ด้านศาสนา และมี
แผนการด าเนินการ

1.การส ารวจความพึง
พอใจของกลุ่มที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษด้าน
ศาสนาต่อการสนับสนุน
ของคณะฯ  

- - 
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สนับสนุนกิจกรรมกับ
กลุ่มนิสิตดังกล่าว  
 
 
AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีผลงานวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลักสูตร 

1.หลักสูตรมีการพัฒนา
ระบบที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพ เช่น การทวน
สอบ การรับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  การเทียบเคียง
กับคู่เทียบภายนอก   
การพัฒนานิสิตและการ
ร้องทุกข์ด้านผลการเรียน 
แต่ยังไม่ได้ประเมินระบบ
ดังกล่าว  
 

- 1.หลักสูตรยังไม่ได้
ประเมินหลายระบบที่ใช้
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น การทวน
สอบ การรับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเทียบเคียง
กับคู่เทียบภายนอก การ
พัฒนานิสิต 

AUN. 11ผลผลิต AUN. 11ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและมีคู่
เทียบเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา 

1.ส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ของนิสิต 

1.มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและมีคู่
เทียบเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา 

1.ส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ของนิสิต 

  2. ระยะเวลาการจบ
การศึกษาของนิสิตอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

2. เพ่ิมอัตราการมีงานท า
ของนิสิต 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ                               
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2559. 

[2] หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , เล่มหลักสูตร (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2559. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1  
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญาโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปริญญาเอก   
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
8 - ---ระดับปริญญาตรี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 265 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 265  
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 4  

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  2  

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 6  
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2  



 
 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 4  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก 2  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ   
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6  

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 5  



 
 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   



 
 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 82  

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 80 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 51 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3  
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว -  
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา -  
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 16,190.08  

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
  

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   



 
 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   



 
 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

 


