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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและเกณฑ์ AUN-QA 
(ภำคภำษำไทย) โดยพิจำรณำแยกตำมตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ผลการประเมินในภาพรวม ปรำกฏว่ำ ผลกำรประเมิน........3.........  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยตัวบ่งชี้ ปรำกฏว่ำ  
  องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน เป็นไปตำมเกณฑ์.....6.....ข้อ   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลกำรประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับการประเมินโดยกรรมการ 
AUN1. Expected Learning Outcomes 3 
AUN2.  Programme Specification 3 
AUN3. Programme Structure and Content 3 
AUN4. Teaching and Learning Approach 4 
AUN5. Student Assessment 4 
AUN6. Academic Staff Quality 3 
AUN7. Support Staff Quality 2 
AUN8. Student Quality and Support 4 
AUN9. Facilities and Infrastructure 4 
AUN10. Quality Enhancement 3 
AUN11. Output 4 

 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
1.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำหลำกหลำย 
2. หลักสูตรมีกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่หลำกหลำย และสอดคล้องกับศำสตร์ตนเอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. กำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและกำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
3. กำรวำงแผนกำรผลิตงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์กำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 
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2. บทน า 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 กำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจมีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนประเทศให้สำมำรถแข่งขัน  สำมำรถ
ปรับตัวและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  ดังนั้นกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจจึงต้องอำศัยทรัพยำกรมนุษย์ที่
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนบริหำรและจัดกำรองค์รวมและควำมรู้เฉพำะด้ำน  ไม่ว่ำเป็นด้ำนกำรตลำดและ/
หรือ ด้ำนกำรเงินเพ่ือสำมำรถน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำ และประยุกต์  ท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจ และก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกำภิวัฒน์  ส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศชำติ
ต่อไป กลุ่มวิชำกำรตลำด  มีเนื้อหำหลักครอบคลุมถึงวิชำต่ำงๆ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค กำรจัดกำรตรำสินค้ำ 
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร กำรจัดกำรกำรขำย กำรจัดกำรลูกค้ำ
สัมพันธ์ กำรวิจัยกำรตลำด กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  กลยุทธ์และกำรวำงแผนกำรตลำด และสัมมนำ
กำรตลำด ส ำหรับกลุ่มวิชำกำรเงิน  มีเนื้อหำหลักครอบคลุมถึงวิชำต่ำงๆ  ได้แก่ ตลำดกำรเงินและตรำสำร
กำรเงิน กำรจัดกำรสินเชื่อ กำรจัดกำรทำงกำรเงินและนโยบำยกำรลงทุน กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน 
สถำบันกำรเงิน กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรเงิน  กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน  กำรจัดกำรกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ และสัมมนำกำรเงิน โดยทั้ง 2 กลุ่มวิชำได้เพ่ิมรำยวิชำเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำชีพ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เตรียมตนเองในด้ำนต่ำงๆ  ก่อนกำรฝึกงำนหรือกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำ  รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนใน
อนำคต นอกจำกนี้หลักสูตรฯ ได้มีกำรติดต่อกับองค์กรและสถำนประกอบกำรต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนมี
คุณภำพโดยให้ผู้เรียนศึกษำดูงำน ฝึกงำนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษำ  รวมทั้งเชิญบุคลำกรขององค์กรและสถำน
ประกอบกำรต่ำง ๆ ที่มีประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำรตลำดและกำรเงินมำเป็นอำจำรย์พิเศษและวิทยำกรด้วย        
 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของกำรประกัน
คุณภำพ ระดับหลักสูตรของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมิน ก ำหนดไว้ว่ำ“เป็นไปตำมเกณฑ์” และ 
“ไมเ่ป็นไปตำมเกณฑ์” หำกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่งถือว่ำหลักสูตรไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำน และผลเป็น 
“ไมเ่ป็นไปตำมเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรตำมเกณฑ์ 
AUN-QA (ภำคภำษำไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์
ย่อยท่ีต้องพิจำรณำ และผลกำรประเมินเป็น 7 ระดับ 
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ส่วนที่ 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2548) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร -  
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร -  
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -  
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน -  
5. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ 
    ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 

-  

6. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) -  
7. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์   -  
8. กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ -  
9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ 
    บัณฑิตศึกษำ 

-  

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิต 
    ศึกษำมีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

-  

11. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด -  
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 3 ประเด็นตามข้อ 1, 2 และ 11 
 
สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   เป็นไปตำมเกณฑ์    ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของ อำจำรย์ผู้สอน ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)   
6. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ 
    ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 

NA  

7. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) NA  
8. อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ NA  
9. คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ NA  
10. กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ NA  
11. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ 
     ในระดับบัณฑิตศึกษำ 

NA  

12. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตรหรือ 
     ทุกรอบ 5 ปี 

  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   เป็นไปตำมเกณฑ์    ไมเ่ป็นไปตำมเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
องค์ประกอบที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภำคภำษำไทย) 

ระดับหลักสูตร….....บริหำรธุรกิจบัณฑิต........... คณะ...........วิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์……………. 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes)    
 1.1 กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

4 3  

  1.2 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งผลกำรเรียนรู้
เฉพำะทำงของศำสตร์นั้นๆ และผลกำรเรียนรู้ทั่วไป 

3 3  

  1.3 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่ำงชัดเจน 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)    
 2.1 รำยละเอียดของหลักสูตรมีควำมครอบคลุมและทันสมัย 3 3  
 2.2 รำยละเอียดของหลักสูตรมีควำมครอบคลุมและทันสมัย 3 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้รำยละเอียด
ของหลักสูตร และข้อก ำหนดรำยวิชำได้ 

4 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme Structure 
and Content) 

   

 3.1 กำรออกแบบหลักสูตรค ำนึงถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 3 3  
 3.2 แต่ละรำยวิชำในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนกำรบรรลุผล
กำรเรียนรู้ที่คำดหวังอย่ำงชัดเจน 

3 3  

 3.3 หลักสูตรมีกำรออกแบบโครงสร้ำงเนื้อหำที่มีกำร
เรียงล ำดับอย่ำงเหมำะสม บูรณำกำรและทันสมัย 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 4 กำรสอนและกำรเรียนรู้วิธีกำร (Teaching and Learning 
 Approach) 

   

 4.1 ปรัชญำกำรศึกษำมีควำมชัดเจน และสื่อสำรสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4 4  

  4.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีควำมสอดคล้องกับกำร
บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

4 4  

 4.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 4  
Overall opinion 4 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    
  5.1 กำรประเมินผู้เรียนมีควำมสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

4 4  

  5.2 กำรประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลำ วิธีกำร 
ข้อบังคับ สัดส่วนกำรประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีควำมชัดเจนและ
แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 

4 4  

 5.3 วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น เกณฑ์กำรประเมินและแผนกำรให้
คะแนน มีกำรประกันควำมเที่ยงตรง ควำมน่ำเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3  

 5.4 กำรให้ผลป้อนกลับในกำรประเมินผู้เรียนมีควำมทันเวลำ 
และช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 4  

 5.5 ผู้เรียนเข้ำถึงกระบวนกำรร้องทุกข์อย่ำงเหมำะสม 4 4  
Overall opinion 4 4  

AUN. 6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality)    
 6.1 มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลสำยวิชำกำร (เช่น แผนควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำน ยก
ย่องชมเชย กำรสับเปลี่ยนอัตรำก ำลัง กำรเลิกจ้ำง และกำรเกษียณอำยุ
งำน) เพ่ือเติมเต็มควำมจ ำเป็น ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร 

4 3  

 6.2 มีกำรวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภำระงำนของ
ผู้สอน และก ำกับติดตำมเพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 

4 3  

  6.3 ก ำหนดเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชำชีพ และเสรีภำพทำงวิชำกำร ส ำหรับต ำแหน่งงำน กำรจ้ำงงำน 
ควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำน และเผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

4 3  

 6.4 มีกำรระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลำกรสำย
วิชำกำร 

4 3  

 6.5 มีกำรระบุควำมต้องกำรอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำร และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนำตำมควำมต้องกำรนั้น 

4 3  

 6.6 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน เช่น ให้รำงวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
และกำรบริกำรวิชำกำร 

3 3  

 6.7 มีกำรสร้ำง ก ำกับ และกำรเทียบเคียงเพ่ือกำรพัฒนำ
เกี่ยวกับประเภท และปริมำณของกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกร
สำยวิชำกำร 

3 3  

Overall opinion 
 

4 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality)    
 7.1 มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลสำยสนับสนุน หรือควำมต้องกำรจ ำเป็น (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรด้ำนสำรสนเทศ และด้ำนกำรจัดบริกำรแก่
นิสิต) ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
 

3 2  

 7.2 ก ำหนดเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือก ส ำหรับต ำแหน่ง
งำนกำรจ้ำงงำน ควำมก้ำวหน้ำทำงสำยงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
และเผยแพร่ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

3 2  

 7.3 มีกำรระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
 

3 2  

 7.4 มีกำรระบุควำมต้องกำรในกำรอบรมและพัฒนำของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนำตำมควำม
ต้องกำรนั้น 
 

3 2  

 7.5 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน เช่น ให้รำงวัล ยกย่องให้
เกียรต ิเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
และกำรบริกำร 
 

3 2  

Overall opinion 3 2  
AUN. 8 คุณภำพและกำรสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 

   

 8.1 มีกำรก ำหนดนโยบำยและเกณฑ์กำรรับเข้ำสู่หลักสูตร
อย่ำงชัดเจน ประชำสัมพันธ์เผยแพร่อย่ำงทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

4 4  

 8.2 มีกำรระบุวิธีกำรและเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้เรียน และมี
กำรประเมินผลวิธีกำรและเกณฑ์ 
 

4 4  

 8.3 มีระบบก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน 
ศักยภำพทำงวิชำกำร ภำระกำรเรียนของผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ 
 

4 4  

 8.4 มีกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันของผู้เรียน และกำรบริกำรอ่ืน ๆ เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้และทักษะกำรประกอบอำชีพ 
 

3 4  

 8.5 มีกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนกำยภำพ สังคม 
และจิตใจ ที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย รวมทั้งสุขภำวะของ
ผู้เรียน 

3 3  

Overall opinion 4 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

   

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติกำรโครงกำร ฯลฯ) 

4 4  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

4 4  

 9.3 มีห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมืออย่ำงเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

4 4  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

4 4  

 9.5 มีกำรระบุและใช้มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ
ควำมปลอดภัย และสำมำรถเข้ำถึงได้ส ำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ 

3 4  

Overall opinion 4 4  
AUN. 10 กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Enhancement)    
 10.1 ในกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรมีกำรใช้ข้อมูล
ควำมต้องกำร และข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัย
น ำเข้ำ 

3 3  

 10.2 มีกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภำพหลักสูตร 

3 3  

 10.3 มีกำรทบทวนกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ประเมินผลผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวมี
ควำมเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

3 3  

 10.4 มีกำรใช้ผลกำรวิจัยเพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 3 3  
 10.5 มีกำรประเมินผลและปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร สิ่งสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริกำรผู้เรียน) 

3 3  

 10.6 มีกำรประเมินผลและปรับปรุงคุณภำพที่รวบรวมจำก
ปัจจัยน ำเข้ำ และผลกำรป้อนกลับ จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 11 ผลผลิต (Output)    
 11.1 มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ และเทียบเคียง
มำตรฐำน อัตรำกำรสอบผ่ำน อัตรำกำรตกออก เพ่ือกำรปรับปรุง
คุณภำพ 

3 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 11.2 มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ และเทียบเคียง
มำตรฐำนระยะเวลำในกำรศึกษำ เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพ 

3 4  

 11.3 มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ และเทียบเคียง
มำตรฐำน กำรได้งำนท ำ เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพ 

4 4  

 11.4 มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ และเทียบเคียง
มำตรฐำนประเภทและปริมำณงำนวิจัยของผู้เรียน เพื่อกำรปรับปรุง
คุณภำพ 

3 4  

 11.5 มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ก ำกับ และเทียบเคียง
มำตรฐำน ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 

3 4  

Overall opinion 3 4  
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4. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของกำรประกันคุณภำพ ระดับหลักสูตรของคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส่วนที่ 2 
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA (ภำคภำษำไทย) และจุดแข็ง เรื่องที่
สำมำรถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1  
กำรก ำกับมำตรฐำน 
 

  

AUN. 1 ผลกำรเรียนรู้ 
ที่คำดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

1. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs) 
ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
  
 

1. กำรสื่อสำรผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไป
ยังอำจำรย์และนิสิตเพ่ือให้เข้ำใจใน 
ELOs ของหลักสูตรอย่ำงชัดเจน ซ่ึง
น ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติร่วมกัน 
2. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 
มีครอบคลุมถึงผลกำรเรียนรู้และทักษะ
เฉพำะทำง และทักษะทั่วไป 
3. ELOs สะท้อนควำมต้องกำรของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

AUN. 2 รำยละเอียด
ของหลักสูตร 
(Program 
Specification) 

1. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อก ำหนดของ
หลักสูตรและรำยละเอียดของรำยวิชำ
ที่หลำกหลำย  
 

1.กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้มีควำม
ครอบคลุมและทันสมัย 
2. กำรประเมินกำรเข้ำถึงและกำรรับรู้
รำยละเอียดข้อมูลหลักสูตรและรำยวิชำ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. กำรใช้ข้อมูลผลป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลักเพ่ือกำรทบทวนควำม
ครอบคลุมของข้อมูลหลักสูตรและ
รำยละเอียดรำยวิชำ 
 

AUN. 3 โครงสร้ำง 
และเนื้อหำของหลักสูตร 
(Programme 
Structure and 
Content) 

1.  กำรแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง 
ELOs และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตำมวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 

1. กำรแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง 
ELOs กับโครงสร้ำงของหลักสูตร วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน (T/L) และ กำร
ประเมินผู้เรียน (S/A) 
2. กำรแสดงควำมสัมพันธ์ บูรณำกำร
จำกรำยวิชำพ้ืนฐำนไปยังรำยวิชำเฉพำะ
ทำงอย่ำงชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 4 กำรสอนและ
กำรเรียนรู้วิธีกำร 
(Teaching and 
Learning Approach) 

1.ปรัชญำกำรศึกษำมีกำรสื่อสำรกับ
ผู้เรียนอย่ำงชัดเจน 
2 กำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่หลำกหลำยเพ่ือให้บรรลุผลกำร
เรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 
 

1. กำรประเมินควำมเหมำะสมของ
ช่องทำงหรือวิธีกำรถ่ำยทอดปรัชญำ
กำรศึกษำไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
สร้ำงแนวปฏิบัติร่วมกัน 
2. กำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ/
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่
ทิศทำงในกำรพัฒนำ 

AUN. 5 กำรประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

1. วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำยตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทั้ง 5 ด้ำน 
2. กำรทวนสอบกำรประเมินผู้เรียน
หลำกหลำยช่องทำง 
3. กระบวนกำรร้องทุกข์ของผู้เรียนมี
หลำกหลำยช่องทำง 

1. กำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำให้
ครอบคลุมทุกข้อก ำหนด 
2. กำรประเมินกำรให้ผลป้อนกลับกำร
ประเมินผู้เรียน ที่สอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 
3. กำรทวนสอบผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 

AUN. 6 คุณภำพ
บุคลำกรสำยวิชำกำร 
(Academic Staff 
Quality) 

1. กำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำม
แผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคลำกรสำยวิชำกำรตำมศำสตร์ควำม
เชี่ยวชำญ 
2. บุคลำกรสำยวิชำกำรได้รับกำร
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ตำมควำม
ต้องกำรของแต่ละบุคคล ที่ครอบคลุม
ทั้งกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
 

1. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่
ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
2. กำรพิจำรณำหลักสูตรเทียบเคียง เพื่อ
เทียบเคียงประเภทและปริมำณของ
กิจกรรมกำรวิจัยของบุคลำกรสำย
วิชำกำร 
3. กำรพัฒนำระบบและกลไกในกำร
สร้ำงควำมผูกพันของอำจำรย์ใน
หลักสูตรกับหลักสูตร 

AUN. 7 คุณภำพ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

 1. กำรแสดงข้อมูลผลสะท้อนควำม
ต้องกำรด้ำนบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร ตำม Needs ของหลักสูตร 
2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ท ำให้สนับสนุน
หลักสูตรที่ชัดเจน 

AUN. 8 คุณภำพและ
กำรสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality 
and Support) 

1. กระบวนกำรรับเข้ำมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
2. หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลำกหลำย และสอดคล้องกับศำสตร์
ตนเอง 
 

1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2. กำรประเมินควำมสอดคล้องของ
กิจกรรมเพ่ือช่วยพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ให้มีทักษะตำม ELOs 
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและสำมำรถ
พัฒนำต่อยอด เป็นโครงกำรอบรมระยะ
สั้นแก่บุคคลภำยนอกได้ 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

1. กำรประเมินควำมต้องกำร
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร 
โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวก ที่สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน 

1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน และกำรวิจัย 
2. กำรแสดงผลกำรด ำเนินกำรที่เกิดจำก
กำรผลักดันหรือสะท้อนผลป้อนกลับ
ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ทำงกำยภำพ ของหลักสูตรไปยัง
หน่วยงำนสนับสนุนกำรบริกำร 
3. กำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ทำงกำยภำพ ในมุมมองด้ำนมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ ควำมปลอดภัย 
และกำรเข้ำถึงจำกบุคคลที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษ 
 

AUN. 10 กำรส่งเสริม
คุณภำพกำรศึกษำ 
(Quality 
Enhancement) 

1. หลักสูตรมีกำรปรับปรุงย่อยโดยใช้
ข้อมูลและควำมต้องกำรจำก 
Stakeholder 
2. มีกำรทวนสอบกำรประเมินผู้เรียน 
และมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรให้
คะแนนที่สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 

1. กำรพิจำรณำทบทวนและประเมินผล
กระบวนกำรกำรออกแบบและพัฒนำ 
curriculum mapping อย่ำงเป็นระบบ 

2. กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง 
3. กำรแสดงผลกำรน ำผลกำรวิจัยที่ใช้ใน
กำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
ต่ำงๆ และกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
4. กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร
และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
5. กำรประเมินคุณภำพของผลป้อนกลับ
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภำพ
หลักสูตรและผู้เรียน 
6. กำรประเมินประสิทธิผลของช่องทำง
ในกำรรวบรวมผลป้อนกลับจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 
 
 

1. กำรรวบรวมผลป้อนกลับด้ำน
คุณภำพของผู้เรียนตำมกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทั้ง 5 ด้ำน 
จำกผู้ใช้บัณฑิต 
2 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินกำร
ครอบคลุมทุกด้ำน 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและกำร
เทียบเคียงผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำร
พัฒนำ  
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ภาคผนวก 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

15 
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2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
คณะ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

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

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
2 - ---ระดับปริญญำตรี 1  
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญำโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปริญญำเอก   
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง   
8 - ---ระดับปริญญำตรี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญำโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญำเอก   
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 265 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 265  
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท   
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก    
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ   

20 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ    

21 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 4  

22 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ  2  

23 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
 6  
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24 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ   

25 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 4  

26 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 2  

27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    

28 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ   

29 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ   

30 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ   

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์   

32 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ   

33 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ   

34 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ   

35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ   
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ   
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ   
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ   
40 - - --ระดับปริญญำตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญำโท 4  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญำเอก 2  
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์   
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49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 6  

51 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 5  

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ   

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

56 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร   

58 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว   

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร   
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน   
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61 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว   

62 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร   

63 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    

69 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 82  

71 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 80 

72 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ) 51 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 3 
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 3  
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว -  
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ -  
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท -  
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 1  

79 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 16,190.08  

80 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

81 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
  

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ 1 
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84 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกำศ   

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

87 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

88 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

98 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ    
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

99 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกำศ   

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

102 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

103 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    

111 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)   

 
3. บันทกึภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) (ถ้าม)ี 
     - 
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4. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
 
ชื่อหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต 
วันที่ประเมิน ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการ ๑) ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจำเลิศ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒) อ.ดร.ยศพล ผลำผล   กรรมกำร 
  ๓) อ.รัฐดำกร บ ำรุงศำสตร์  เลขำนุกำร 
 

เวลา การด าเนินการ 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดกำรประเมินหลักสูตร 
๐๘.๔๕ - ๑๐.๓๐ น. กำรพิจำรณำเอกสำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สรุปผลกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 

๑๔.๓๐ น. พิธีปิดกำรประเมินหลักสูตร 
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5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
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