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ค าน า 

 
 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตูคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ูมหาวิทยาลัยบ รพาูได้ด าเนินการให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส ตรูโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในููซึ่งแต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยบ รพาูตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบ รพาูทีู่1004ู/ู2561ูเรื่องูแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ลงวันทีู่5ูกรกฎาคมูพ.ศ.ู2561ูประกอบด้วย 

 
1. ผ ้ช่วยศาสตราจารย์ูดร.ูรชนิมุขูหิรัญสัจจาเลิศูคณะเทคโนโลยีทางทะเล ประธานกรรมการประเมิน 

         คุณภาพการศึกษาภายใน 

2.ูอาจารย์จุรีรัตน์ูสารรัตน์ููููููููููููููููููููููููููููคณะอัญมณีูููููููููู กรรมการประเมินคุณภาพ  
     การศึกษาภายใน 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักส ตรปีการศึกษาู2560ูฉบับนีู้เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 

ของหลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตูคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ูมหาวิทยาลัยบ รพาูตามแนวทางคุณภาพู 

2ูส่วนูดังนีู้ส่วนทีู่1 องค์ประกอบทีู่1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพูระดับหลักส ตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาู(สกอ.)ูประกอบด้วยู1 ตัวบ่งชีู้ผลการประเมินก าหนดไว้ว่าู“เป็นไปตามเกณฑ์”ู 

และู“ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์”ูหากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่งถือว่าหลักส ตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานูและผลเป็น 

“ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็นูศ นย์) ส่วนทีู่2ูองค์ประกอบทีู่2 การพัฒนาคุณภาพของหลักส ตรตามเกณฑ์ู
AUN-QA (ภาคภาษาไทย)ูประกอบด้วยู11 ตัวบ่งชี้หลักู(AUN.1- AUN.11)ูแต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์
ย่อยท่ีต้องพิจารณาู และผลการประเมินเป็นู7 ระดับู 
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             (ผ ้ช่วยศาสตราจารย์ูดร.ูรชนิมุขูหิรัญสัจจาเลิศ)ูููููููููููู 
                 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในูระดับหลักส ตรูมหาวิทยาลัยบ รพา 
 

1.ูบทสรุปส าหรับผ ้บริหาร 

 ในปีการศึกษาู2560ูผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของูส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาู(สกอ.)ูและเกณฑ์ูAUN-QA (ภาคภาษาไทย)ูโดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาู(สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวมูปรากฏว่าูผลการประเมิน........3...........ู 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีู้ปรากฏว่าู 
  องค์ประกอบทีู่1ูการก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์.....6......ข้อูู 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)ู 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีู้ปรากฏว่าูมีู....1.....ูตัวบ่งชีู้ที่อย ่ในระดับ.....4.....ูได้แก่ 

AUN. 9ูสิ่งสนับสนุนการเรียนร ้ทางกายภาพู(Facilities and Infrastructure) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีู้ปรากฏว่าูมีู....8.....ูตัวบ่งชีู้ที่อย ่ในระดับ.....3.....ูได้แก่ 

AUN. 1ูผลการเรียนร ้ที่คาดหวังู(Expected Learning Outcomes) 
AUN. 2ูรายละเอียดของหลักส ตรู(Program Specification) 
AUN. 3ูโครงสร้างและเนื้อหาของหลักส ตรู(Programme Structure and Content) 
AUN. 4ูการสอนและการเรียนร ้วิธีการู(Teaching and Learning Approach)  
AUN. 5ูการประเมินผ ้เรียนู(Student Assessment) 
AUN. 6ูคุณภาพบุคลากรสายวิชาการู(Academic Staff Quality) 
AUN. 8ูคุณภาพและการสนับสนุนผ ้เรียนู(Student Quality and Support) 
AUN. 11ูผลผลิตู(Output) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีู้ปรากฏว่าูมีู....1.....ูตัวบ่งชีู้ที่อย ่ในระดับ....2......ูได้แก่ 
AUN. 10ูการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาู(Quality Enhancement) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชีู้ปรากฏว่าูมีู....1.....ูตัวบ่งชีู้ที่อย ่ในระดับ....1......ูได้แก่ 
AUN. 7ูคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนู(Support Staff Quality) 
 

จุดแข็ง 
1. การเปรียบเทียบระหว่างหลักส ตรตนเองและหลักส ตรใกล้เคียงเพ่ือหาจุดเด่นูความทันสมัยของรายวิชาที่

ปรับปรุง 
2. การมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับแผนการรับนิสิตในหลักส ตรูและมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. การประเมินผลจากผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียูเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ให้ผลการเรียนร ้ที่คาดหวังสะท้อนความ
ต้องการจากผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การเรียงล าดับรายละเอียดของรายวิชาในโครงสร้างหลักส ตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนร ้ที่คาดหวังในแต่ละ
ชั้นปี 
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3. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนร ้ทั้งู5 ด้านของรายวิชาและแสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนร ้ที่คาดหวังของหลักส ตรูและการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนร ้ตลอดชีวิต 

 
2.ูรายนามคณะผ ้ประเมิน 

1. ผ ้ช่วยศาสตราจารย์ูดร.ูรชนิมุขูหิรัญสัจจาเลิศู ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.ูอาจารย์จุรีรัตน์ูสารรัตน์ู    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในู 

  
3.ูบทน า 

3.1ูประวัติความเป็นมา 
การด าเนินงานของภาคธุรกิจมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันูสามารถูปรับตัวูและ

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกูดังนั้นการด าเนินงานทางธุรกิจูจึงต้องอาศัยูทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความร ้และความสามารถด้านบริหารและจัดการองค์รวมูและความร ้เฉพาะด้านูไม่ว่าเป็นูด้านการตลาดและ/หรือ
ด้านการเงินูเพ่ือสามารถน าองค์ความร ้มาพัฒนาและประยุกต์ท าให้เกิดความสามารถูในการแข่งขันทางธุรกิจูและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ูส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจูของประเทศชาติต่อไปูกลุ่มวิชาการ
ตลาดมีเนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิชาต่างูๆูได้แกู่พฤติกรรมผ ้บริโภคูการจัดการตราูสินค้าูการจัดการผลิตภัณฑ์
และราคาูการสื่อสารการตลาดแบบบ รณาการูการจัดการการขายูการจัดการูล กค้าสัมพันธ์ูการวิจัยการตลาดู
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานูกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดูและูสัมมนาการตลาดูส าหรับกลุ่มวิชาการ
เงินมีเนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิชาต่างูๆูได้แกู่ตลาดการเงินและตราูสารการเงินูการจัดการสินเชื่อูการจัดการ
ทางการเงินูหลักและนโยบายการลงทุนูการศึกษาความเป็นไปไดู้ทางการเงินูสถาบันการเงินูการวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงินูการวิเคราะห์รายงานทางการเงินูการูจัดการการเงินระหว่างประเทศูและสัมมนาการเงินูโดย
ทั้งู2ูกลุ่มวิชาูได้เพ่ิมรายวิชาการเตรียมความพร้อมูด้านวิชาชีพเพ่ือให้ผ ้เรียนได้เตรียมตนเองในด้านต่างูๆูก่อน
การฝึกงานูหรือการปฎิบัติสหกิจศึกษาูรวมทั้งการูปฏิบัติงานในอนาคตูนอกจากนี้หลักส ตรูฯูได้มีการติดต่อกับ
องค์กรูและสถานประกอบการต่างูๆูเพ่ือให้การูเรียนการสอนมีคุณภาพูโดยให้ผ ้เรียนศึกษาด งานูฝึกงานูหรือ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาูรวมทั้งเชิญบุคลากรของูองค์กรูและสถานประกอบการต่างๆูที่มีประสบการณ์ตรงด้าน
การตลาดูและการเงินมาเป็นอาจารย์พิเศษูและวิทยากรด้วยู 
 
4.ูผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในูระดับหลักส ตรู 
 รายงานผลการด าเนินงานของูหลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตูคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบ รพาูแบ่งออกเป็นู2ูส่วนูดังนีู้ส่วนทีู่1 องค์ประกอบทีู่1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพู
ระดับหลักส ตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาู(สกอ.)ูประกอบด้วยู1 ตัวบ่งชีู้ผลการประเมินูก าหนดไว้
ว่า“เป็นไปตามเกณฑ์”ูและู“ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์”ูหากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่งถือว่าหลักส ตรไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานูและผลเป็นู“ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็นูศ นย์) ส่วนทีู่2ูองค์ประกอบทีู่2 การพัฒนาคุณภาพของ
หลักส ตรตามเกณฑ์ูAUN-QA (ภาคภาษาไทย)ูประกอบด้วยู11 ตัวบ่งชี้หลักู(AUN.1- AUN.11)ูแต่ละตัวบ่งชี้
ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณาูและผลการประเมินเป็นู7 ระดับ
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ส่วนทีู่1 

ผลการประเมินองค์ประกอบทีู่1ู 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส ตรที่ก าหนดโดยูสกอ. 

   

องค์ประกอบทีู่1 การก ากับมาตรฐานู(ส าหรับเกณฑ์ปีู2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ านวนอาจารย์ผ ้รับผิดชอบหลักส ตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผ ้รับผิดชอบหลักส ตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักส ตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผ ้สอน   
5.ูคุณสมบัติของูอาจารย์ผ ้สอนูที่เป็นอาจารย์พิเศษู(ถ้ามี)   
6.ูคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ 
ููููปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

NA  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมู(ถ้ามี) NA  
8. อาจารย์ผ ้สอบวิทยานิพนธ์ NA  
9. คุณสมบัติอาจารย์ผ ้สอบวิทยานิพนธ์ NA  
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผ ้ส าเร็จการศึกษา NA  
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ูููููในระดับบัณฑิตศึกษา 

NA  

12.ูการปรับปรุงหลักส ตรตามรอบระยะเวลาของหลักส ตรหรือ 
ูููููทุกรอบู5ูปี 

  

 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบทีู่1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาู(สกอ.) 
 ููเป็นไปตามเกณฑ์  ููไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ีู1 
.…..…………………-………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนทีู่2 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักส ตรตามเกณฑ์ูAUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบทีู่2 การพัฒนาคุณภาพหลักส ตรตามเกณฑ์ูAUN-QA ระดับหลักส ตรู(ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักส ตรหลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตูคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

ตัวบ่งชีู้(Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
AUN.ู1 ผลการเรียนร ้ที่คาดหวังู(Expected Learning Outcomes) 3 3 
 1.1ูการก าหนดผลการเรียนร ้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 3 

  1.2 ผลการเรียนร ้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนร ้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆูและผลการเรียนร ้ทั่วไป 

3 3 

  1.3 ผลการเรียนร ้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผ ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักส ตรู(Program Specification) 3 3 
 2.1ูรายละเอียดของหลักส ตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
 2.2 รายละเอียดของหลักส ตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
  2.3 ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับร ้รายละเอียดของ
หลักส ตรูและข้อก าหนดรายวิชาได้ 

4 3 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักส ตรู(Programme Structure and 
 Content) 

3 3 

 3.1ูการออกแบบหลักส ตรค านึงถึงผลการเรียนร ้ที่คาดหวัง 3 3 
 3.2ูแต่ละรายวิชาในหลักส ตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนร ้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

 3.3 หลักส ตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสมูบ รณาการและทันสมัย 

3 3 

AUN. 4 การสอนและการเรียนร ้วิธีการู(Teaching and Learning 
 Approach) 

3 3 

 4.1ูปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนูและสื่อสารส ่ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 3 
  4.2ูกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผล 
การเรียนร ้ที่คาดหวัง 

4 3 
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 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนร ้ตลอดชีวิต 3 3 
AUN. 5 การประเมินผ ้เรียนู(Student Assessment) 4 3 
  5.1 การประเมินผ ้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนร ้ที่คาดหวัง 

3 3 

  5.2ูการประเมินผ ้เรียนูประกอบด้วยูช่วงเวลาูวิธีการูข้อบังคับู
สัดส่วนการประเมินูเกณฑ์ูและเกรดูพึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผ ้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 3 

 5.3ูวิธีการต่างูๆูเช่นูเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนู 
มีการประกันความเที่ยงตรงูความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3 

 5.4ูการให้ผลป้อนกลับในการประเมินผ ้เรียนมีความทันเวลาูและ 
ช่วยพัฒนาการเรียนร ้ของผ ้เรียน 

4 3 

 5.5ูผ ้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4 3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการู(Academic Staff Quality) 4 3 
 6.1ูมีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เช่นูแผนความก้าวหน้าทางสายงานูยกย่องชมเชยู 
การสับเปลี่ยนอัตราก าลังูการเลิกจ้างูและการเกษียณอายุงาน)ูเพื่อเติมเต็ม
ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอนูการวิจัยูและการบริการวิชาการ 

4 4 

 6.2ูมีการวัดสัดส่วนของผ ้สอนต่อผ ้เรียนูและภาระงานของผ ้สอนู
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนูการวิจัยูและ 
การบริการวิชาการ 

3 3 

  6.3ูก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกูรวมถึงูจริยธรรมวิชาชีพู
และเสรีภาพทางวิชาการูส าหรับต าแหน่งงานูการจ้างงานูความก้าวหน้า 
ทางสายงานูและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

4 3 

 6.4ูมีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 4 4 
 6.5ูมีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการู
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3 

 6.6ูการบริหารผลการปฏิบัติงานูเช่นูให้รางวัลูยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจ งใจูและสนับสนุนการเรียนการสอนูการวิจัยูและการบริการ
วิชาการ 

4 3 

 6.7ูมีการสร้างูก ากับูและการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภทูและปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

AUN. 7ูคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนู(Support Staff Quality) NA 1 
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 7.1ูมีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็นู(ห้องสมุดูห้องปฏิบัติการู
ทรัพยากรด้านสารสนเทศูและด้านการจัดบริการแก่นิสิต)ูส าหรับการเรียน 
การสอนูการวิจัยูและการบริการวิชาการ 

NA 1 

 7.2ูก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกูส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงานูความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนูและ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

NA 1 

 7.3ูมีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน NA 1 
 7.4ูมกีารระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุนูและจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

NA 1 

 7.5ูการบริหารผลการปฏิบัติงานูเช่นูให้รางวัลูยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจ งใจูและสนับสนุนการเรียนการสอนูการวิจัยูและการบริการ 

NA 1 

AUN. 8ูคุณภาพและการสนับสนุนผ ้เรียนู(Student Quality and Support) 4 3 
 8.1ูมีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าส ่หลักส ตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

4 3 

 8.2ูมีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผ ้เรียนูและมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4 4 

 8.3ูมีระบบก ากับูติดตามความก้าวหน้าในการเรียนูศักยภาพ 
ทางวิชาการูภาระการเรียนของผ ้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 3 

 8.4ูมีการให้ค าปรึกษาวิชาการูกิจกรรมเสริมหลักส ตรูกิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผ ้เรียนูและการบริการอื่นูๆูเพ่ือพัฒนาการเรียนร ้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 3 

 8.5ูมีการจัดบรรยากาศการเรียนร ้ทั้งด้านกายภาพูสังคมูและจิตใจู
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนูการวิจัยูรวมทั้งสุขภาวะของผ ้เรียน 

4 3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนร ้ทางกายภาพู(Facilities and 
 Infrastructure) 

4 4 

  9.1ูอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนร ้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนูและการวิจัยู(ห้องเรียนูห้องเรียนรวมู
ห้องปฏิบัติการโครงการูฯลฯ) 

4 4 

  9.2ูมีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนูและการวิจัย 

4 4 

 9.3ูมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนูและการวิจัย 

4 4 
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 9.4ูมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนร ้อิเล็กทรอนิกส์ูอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนูและการวิจัย 

4 4 

 9.5ูมีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมูสุขภาพูและความ
ปลอดภัยูและสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

2 3 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาู(Quality Enhancement) 2 2 
 10.1ูในการออกแบบและพัฒนาหลักส ตรมีการใช้ข้อม ลความต้องการู
และข้อม ลป้อนกลับจากผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

2 2 

 10.2ูมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักส ตรูประเมินหลักส ตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักส ตร 

2 2 

 10.3ูมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผ ้เรียนอย่างต่อเนื่องูเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องู
และสอดคล้องกับผลการเรียนร ้ที่คาดหวัง 

2 3 

 10.4ูมีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 2 
 10.5ูมีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนร ู้(เช่นูห้องสมุดูห้องปฏิบัติการูสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศูและการบริการผ ้เรียน) 

3 2 

 10.6ูมีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้าูและผลการป้อนกลับ จากผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 

AUN. 11 ผลผลิตู(Output) 3 3 
 11.1ูมีการเก็บรวบรวมข้อม ลูก ากับูและเทียบเคียงมาตรฐานูอัตรา
การสอบผ่านูอัตราการตกออกูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.2ูมีการเก็บรวบรวมข้อม ลูก ากับูและเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษาูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.3ูมีการเก็บรวบรวมข้อม ลูก ากับูและเทียบเคียงมาตรฐานูการได้
งานท าูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 4 

 11.4ูมีการเก็บรวบรวมข้อม ลูก ากับูและเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผ ้เรียนูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

1 3 

 11.5ูมีการเก็บรวบรวมข้อม ลูก ากับูและเทียบเคียงมาตรฐานูระดับ
ความพึงพอใจของผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

ระดับในภาพรวม 3 3 
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5.ูจุดแข็งูและเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
ู หลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตูคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ูได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในูระดับหลักส ตรูแบ่งออกเป็นู2ูส่วนูดังนีู้ส่วนทีู่
1 องค์ประกอบทีู่1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพูระดับหลักส ตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาู(สกอ.)ูและส่วนทีู่2ูองค์ประกอบทีู่2 การพัฒนาคุณภาพของหลักส ตรตามเกณฑ์ูAUN-QA (ภาค
ภาษาไทย)ูและจุดแข็งูเรื่องที่สามารถปรับปรุงไดู้เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบทีู่1  
การก ากับมาตรฐาน 

- - 

AUN.ู1 ผลการเรียนร ้ 
ที่คาดหวังู(Expected 
Learning Outcomes) 

- การประเมินผลจากผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียู
เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ให้ผลการเรียนร ้ที่
คาดหวังสะท้อนความต้องการจากผ ้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

AUN. 2 รายละเอียด
ของหลักส ตรู(Program 
Specification) 

การเปรียบเทียบระหว่างหลักส ตร
ตนเองและหลักส ตรใกล้เคียงเพ่ือหา
จุดเด่นูความทันสมัยของรายวิชาที่
ปรับปรุง 

การแสดงผลการปรับรายละเอียดของ
รายวิชาที่สะท้อนความสอดคล้องกับผล
การเรียนร ้ที่คาดหวัง 

AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักส ตรู
(Programme Structure 
and Content) 

- การเรียงล าดับรายละเอียดของรายวิชาใน
โครงสร้างหลักส ตรเพื่อให้บรรลุผลการ
เรียนร ้ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปี 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนร ้วิธีการู
(Teaching and 
Learning Approach) 

- - การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับผลการเรียนร ้ทั้งู5 ด้านของ
รายวิชาและแสดงความเชื่อมโยงกับผล
การเรียนร ้ที่คาดหวังของหลักส ตร 
- การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนร ้ตลอดชีวิต 

AUN. 5 การประเมิน
ผ ้เรียนู(Student 
Assessment) 

- การทบทวนวิธีการประเมินผ ้เรียนที่มี
หลากหลายและเป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกัน
ทั้งหลักส ตร 
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AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการู
(Academic Staff 
Quality) 

การมีแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรที่มีความสอดคล้องกับแผนการ
รับนิสิตในหลักส ตรูและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

การน าผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
หลักส ตรมาทบทวนกับแผนการบริหาร
ภาระงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

AUN. 7ูคุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนู
(Support Staff 
Quality) 

- - 

AUN. 8ูคุณภาพและ
การสนับสนุนผ ้เรียนู
(Student Quality and 
Support) 

การประเมินผลวิธีการูและเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผ ้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
น าไปส ่การวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์สาเหตุของการพ้นสภาพของ
นิสิตชั้นปีทีู่1ูและการก าหนดแนวปฏิบัติ 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนร ้ทางกายภาพู
(Facilities and 
Infrastructure) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนร ้ด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง 

สอบถามความต้องการเพ่ิมเติมต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนร ้ของนิสิตในหลักส ตร 

AUN. 10 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาู
(Quality 
Enhancement) 

- การหารือของอาจารย์ประจ าหลักส ตรเพื่อ
สร้างระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
จากการพัฒนาคุณภาพหลักส ตร 

AUN. 11 ผลผลิตู
(Output) 

การเทียบเคียงมาตรฐานบัณฑิต
หลักส ตรใกล้เคียง 

การใช้ผลข้อม ลป้อนกลับและการ
เทียบเคียงมาตรฐานบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ตรวจประเมินโดยูคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในูระดับหลักส ตร 
 
 
 
 

ููููููู............................................................................ูููููู 

ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(ผ ้ช่วยศาสตราจารย์ูดร.ูรชนมิุขูหิรัญสัจจาเลิศ)ูููููููููููู 

ูููประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

ูููููููููููู............................................................................ 
ูููููููููููููููููููููููููู(อาจารย์จุรีรัตน์ูสารรัตน์)ููููููููููููููููููููู 

ู      ููููููููกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ูููููู...19...ู/ู...กรกฎาคม...ู/ู...2561... 
วันที่
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ภาคผนวก 
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1.ูค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2.ูข้อม ลพื้นฐานู(Common Data Set) 

ข้อมู ลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักส ตร หลักส ตรบริหารธูุรกิจบัณฑูิต 
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และศูิลปศาสตร์ 

ประจำปีการศูึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
1 จำนวนหลูักส ตรที่เปิดสอนทั้งหมด  

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑูิต  

4 - ---ระดับปริญญาโท  

5 - ---ระดับ ป.บัณฑูิตขั้นส ง  

6 - ---ระดับปริญญาเอก  

7 จ านวนหลูักส ตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  

8 - ---ระดับปริญญาตรี  

9 - ---ระดับ ป.บัณฑูิต  

10 - ---ระดับปริญญาโท  

11 - ---ระดับ ป.บัณฑูิตขั้นส ง  

12 - ---ระดับปริญญาเอก  

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 317 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 317 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑูิต  

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑูิตขั้นส ง  

18 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 
 

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศูึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือ เทียบเท่า 

 

 
 

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศูึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือ เทียบเท่า 

 
 

4 
 
 

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศูึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรูือ 
เทียบเท่า 

 
 

2 
23 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 6 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า(ทีู่ไม่มูีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทู่า  

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า(ทีู่ไม่มูีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า(ทีู่ไม่มูีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทู่า 2 
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ลำดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
¤ 2

7 
ูููููจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ดำรงต าแหน่งผ ้ชู่วยศาสตราจารย์  

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งผ ้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มูีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทู่า  

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งผ ้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มูีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งผ ้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มูีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทู่า  

31 - ---จ านวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  

35 - ---จ านวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจำต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสู ตรแยกตามวุฒูิการศูึกษา  

40 - - --ระดับปริญญาตรี  

41 - - --ระดับ ป.บัณฑูิต  

42 - - --ระดับปริญญาโท 4 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑูิตขั้นส ง  

44 - - --ระดับปริญญาเอก 2 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสู ตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักส ตรทีไ่มู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักส ตรที่มตี าแหน่งผ ้ชู่วยศาสตราจารย์  

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักส ตรที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์  

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักส ตรที่มตี าแหน่งศาสตราจารย์  

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักส ตร 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 

 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบ รณู์ที่ตูีพูิมพู์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

 
5 



          16 

 
 

ลำดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

- - --บทบสมบ รณ์ที่ตูีพูิมพู์ในรายงานสูืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน  
วารสารทางวิชาการระดับชาตูิทีไ่มู่อย ่ในฐานขู้อม ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอูุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑู์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตูิและจัดท าเปู็น 
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วูันที่ออก 
ประกาศฉบับสมบ รณ์ท่ีตูีพูิมพู์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีู่ไมู่อย ่ในฐานขอ้ม ล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอูุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑู์การพูิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วูันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนูุสิทธิบัตร  
 
 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทูี่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการทูี่ปรากฏใน 
ฐานขอ้ม ล TCI กลุ่มทูี่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทูี่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีู่ไมู่อย ่ใน  
ฐานขอ้ม ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอูุดมศูึกษาว่า 
ด้วย หลักเกณฑู์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบูันน าเสนอสภาสถาบันอนูุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมู่อย ่ 
ใน Beall’s list) หรือตพีูิมพู์ในวารสารวิชาการทูี่ปรากฏ ในฐานขอ้ม ล TCI กลุ่มทูี่ 1 

 
 
 
 

 
56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทูี่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ  
ในฐานขอ้ม ลระดับนานาชาตูิตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อูุดมศูึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธูิบัตร  
 
 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สูังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหู้ด าเนินการ  

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุู์พูืช พูันธุ์สัตวู์ ทีคู่้นพบใหม่และได้รูับการจดทะเบียน  
 
 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรูืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑู์การขอต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

 

 

 
62 

 

- - --ต าราหรือหนังสือหรูืองานแปลที่ผ่านการพูิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการแตู่ไมู่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวูิชาการ 

 

 

 
63 

 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มูีการเผยแพร่ส ่สาธารณะในลูักษณะใดลูักษณะหนึ่ง หรือผ่านสูื่อ 
อูิเลคทรอนิกส์ online 
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ล าดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรู่ในระดับสถาบัน  

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับชาติ  

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับความร่วมมูือระหวู่างประเทศ  

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับภ มูิภาคอาเซียน  

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับนานาชาติ  
 

 
69 

 

- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลูักส ตรปริญญาเอกทูี่ได้รับการอู้างอูิงใน 
ฐานขอ้ม ล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลูักส ตร 

 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 99 
 
 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรืู่องการมูีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ 
การศูึกษา 

 
 

96 
 
 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผ ้ที่ประกอบอาชีพ 
อูิสระ) 

 
 

68 
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอูิสระ 9 
74 จ านวนผ ้ส าเร็จการศึกษาระดูับปริญญาตรีที่มูีงานท าก่อนเขู้าศึกษา 2 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มกีูิจการของตนเองที่มูีรายได้ประจ าอย ่แล้ว - 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบูัณฑูิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอูุ่ปสมบท - 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑท์หาร 1 

 

 
79 

 

เงินเดือนหรือรายได้ตู่อเดูือน ของผ ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรูือ
ประกอบ อาชีพอูิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

 
14,343.00 

 

 
80 

 

ผลการประเมินจากความพูึงพอใจของนายจ้างที่มีตู่อผ ้ส าเรู็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตาม กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตู็ม ๕) 

 

 
4.55 

 
 

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผ ้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตพีูิมพู์ููู หรือเผยแพร่ 

 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบ รณ์ที่มูีการตีพูิมพู์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 
 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบ รณ์ที่ตีพูิมพู์ในรายงานสืบเนืู่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบ รณ์ที่ตีพูิมพู์ในรายงานสืบเนืู่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีู่ไมู่อย ่ในฐานขอ้ม ลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วยหลูักเกณฑู์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดู้วย 
หลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตูิและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ 
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีู่ออกประกาศ 

 



    18 
 

 

ล าดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
85 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสูิทธิบัตร  

86 - ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการทูี่ปรากฏในฐานขอ้ม ล TCI กลุ่มทูี่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 

 

 

- ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มู่อย ่ในฐานขู้อม ลตาม 
 

ประกาศูููู ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วยหลักเกณฑู์การพูิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนูุมูัติและจดัท าเป็นประกาศใหู้ทราบ 
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมู่อย ่ 
ใน Beall's list) หรือตพีูิมพู์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้ม ล TCI กลุ่มทูี่ 1 

 

 
 
 
 
 
 

88 

 

- ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอย ่ในฐานข้อม ล 
 

ระดับนานานชาติตามประกาศูููู ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลูักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทาง 
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

89 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสูิทธิบัตร  
 

 
90 

 

- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมูีการเผยแพร่ส ่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึู่ง หรือผ่านสื่อ 
อูิเลคทรอนิกส์ online 

 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับสถาบัน  

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับชาติ  

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับความร่วมมูือระหวู่างประเทศ  

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับภ มูิภาคอาเซียน  

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับนานาชาติ  

96 จ านวนผ ้ส าเร็จการศึกษาระดูับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศูึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
 
 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผ ้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทูี่ได้รับการตูีพูิมพู์ููู 
หรือเผยแพร่ 

 

 
 

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบ รณ์ที่ตีพูิมพู์ในรายงานสืบเนืู่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบ รณ์ที่ตีพูิมพู์ในรายงานสืบเนืู่องจากการประชุมวิชาการระดับ  
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีู่ไมู่อย ่ในฐานขอ้ม ลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วยหลูักเกณฑู์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดู้วย 
หลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตูิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ 
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีู่ออกประกาศ 

100 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสูิทธิบัตร  

101 - ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการทูี่ปรากฏในฐานขอ้ม ล TCI กลุ่มทูี่ 2  



    19 
 

 

ล าดับ ชือ่ขู้อมู ลพื้นฐาน CdsValues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 

 

 

- ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มู่อย ่ในฐานขู้อม ลตาม 
 

ประกาศูููู ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วยหลักเกณฑู์การพูิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนูุมูัติและจัดท าเป็นประกาศใหู้ทราบ 
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วูัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมู่อย ่ 
ใน Beall's list) หรือตพีูิมพู์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อม ล TCI กลุ่มทูี่ 1 

 

 
 
 
 
 
 

103 

 

- ---จ านวนบทความที่ตูีพูิมพู์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอย ่ในฐานข้อม ล 
 

ระดับนานานชาติตามประกาศูููู ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอูุดมศูึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลูักเกณฑ์การพูิจารณาวารสารทาง 
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสูิทธิบัตร  
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- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมูีการเผยแพร่ส ่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึู่ง หรือผ่านสื่อ 
อูิเลคทรอนิกส์ online 

 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับสถาบัน  

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรู่ในระดับชาติ  

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับความร่วมมูือระหวู่างประเทศ  

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับภ มูิภาคอาเซียน  

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรู่ในระดับนานาชาติ  

111 จ านวนผ ้ส าเร็จการศกึษาระดูับปริญญาเอกทูั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
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3.ูก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในูหลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตู 
ููููคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 

ก าหนดการตรวจประเมินคูุณภาพการศูึกษาภายในหลกัส ตรบริหารธุรกิจบัณฑติูคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบ รพาวิทยาเขตจันทบุรี 

ประจ าปีการศูึกษา 2560  
วูัน พฤหัสบดี ทีู่ 19 สิงหาคมูพ.ศ.2561 

ณูอาคาร 100 ปีูสมเด็จพระศรีนครินทรม์หาวิทยาลยับ รพาวิทยาเขตจันทบูุรี 
 

 
****************************** 

 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิดการประเมินหลักส ตร 
09.00-10.30 น.  การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักส ตรและตรวจเอกสาร 
10.30-12.00 น.  สัมภาษณ์ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียู(ผ ้เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ)ูช่วงแรก 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  สัมภาษณ์ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียู(ผ ้เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ)ูช่วงสอง 
14.30-16.00น.   สรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
16.00-16.30น.   พิธีปิดการประเมินหลักส ตร 
 
         ทั้งนีู้ล าดับกิจกรรมนั้นกรรมการแต่ละหลักส ตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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4.ูบันทกึภาคสนามู(บทสัมภาษณ์) 
  
สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักส ตร 
 
ถาม:ูเราคิดว่าสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาใหมู่ก าหนดผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไงบ้าง 
ตอบ:ูอาจารย์ูนิสิตูผ ้ใช้บัณฑิตูสื่อสารูอาจารย์ูนิสิตูศิษย์เก่าูเว็บไซต์ูที่ประชุม 
 
ถาม:ูด ยังไงสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับเด็กนิสิต 
ตอบ:ูมีการท าแบบส ารวจให้เขาด ว่าวิสัยทัศน์ูอัตลักษณ์ของสาขามีอะไรบ้างูบ รณาการูใช้เทคโนโลยีเป็นู
ตรวจสอบจากทางคณะไดู้สามารถใช้ค าขวัญมาแทนผลการเรียนร ้ที่คาดหวังไดู้คิดเป็นระบบูสามารถประยุกต์
ได้ 
 
ถาม:ูผลจากการท าเป็นยังไงบ้าง 
ตอบ:ูยังไม่สามารถจ าได้หมดูถ้ามีตัวเลือกค่อนข้างจะตอบได้หมด 
 
ถาม:ูมีการปรับรายวิชายังไง 
ตอบ:ูการจัดการูการเงินูการตลาดูวิชาผ ้ประกอบการจะอย ่ในปีู4ูเทอมู1ูปรับย่อยในรายวิชานิสิตเรียน
หมดแล้วูความต่อเนื่องยังไม่ไดู้ 
 
ถาม:ูผลจากนิสิตเป็นยังไง 
ตอบ:ูยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
ถาม:ูโครงสร้างหลักส ตรูเป็นยังไงูเล่าเพ่ิมเติม 
ตอบ:ูปีู1ูจะเป็นวิชาศึกษาทั่วไปูร้อยละู75-80ู 
ููููููููปีู2ูเป็นวิชาแกนทางด้านธุรกิจูร้อยละู70ูและเอกบังคับอีกูร้อยละู30 
ููููููููปีู4ูเทอมแรกูเป็นเอกบังคับ 
ููููููููลงเรียนอะไรบ้างูจะเปิดให้เขาด ูกรณีท่ีเด็กมีปัญหาูจะเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ถาม:ูผลิตบัณฑิตเพ่ืออะไรูท าให้เห็นภาพง่ายขึ้น 
ตอบ:ูพัฒนาทักษะูคิดวิเคราะห์ูหาข้อม ลหลักส ตรออนไลน์ 
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ถาม:ูเด็กท่ีฝึกงานได้ประสบการณ์ยังไงบ้าง 
ตอบ:ูไม่ต่างกันทั้งฝึกงานและสหกิจูสหกิจต้องมีโปรเจ็คูอาจจะเข้าถึงข้อม ลได้มากกว่าูฝึกงานอาจจะไม่ได้
ทางการคิดวิเคราะห์ 
 
ถาม:ูการตลาดมีการเสริมเด็กยังไงบ้าง 
ตอบ:ูมีการน าเสนองานบ่อยๆูทุกวิชาูศิลปะการพ ดูกล้าถามูกล้าตอบ 
 
ถาม:ูปีที่ผ่านมามีเด็กมาร้องทุกข์มากไหมคะ 
ตอบ:ูทั่วไปจะผ่านกระบวนการที่ปรึกษาูจะเป็นเรื่องเกรด 
 
ถาม:ูแผนการพัฒนาบุคลากรูเป็นไปตามแผนไหม 
ตอบ:ูสนองต่อนโยบายคณะูมุ่งเน้นการบริการวิชาการูคณะสนับสนุน 
 
ถาม:ูการพ้นสภาพของนิสิตูมองยังไง 
ตอบ:ูเด็กย้ายสาขาู(จากูIT) ย้ายมาูปีู2ูบ้างูปรับให้เขาจบให้ได้ 
  
 
สัมภาษณ์นิสิตของสาขา 
 
ถาม:ูร ้จักหลักส ตรนี้ได้ยังไง 

ตอบ:ูเวบ็ไซด ์ระบบ Entrance  
 
ถาม:ูท ำไมจึงเลือกเรียนสำขำน้ี 
ตอบ:ูอยำกเรียนบริหำรธุรกิจอยูแ่ลว้  
 
ถาม:ูไดเ้รียนตำมท่ีตั้งใจไวไ้หม 
ตอบ:ูเรียนค่ะูไม่ได้ออกแนวธุรกิจมากเกินไปูเรียนตามที่หลักส ตรมีให้ 
 

ถาม:ูมีควำมแตกต่ำงจำกคนอ่ืนบำ้งไหม จุดเด่น 
ตอบ:ูเขำ้กบัคนไดง่้ำย เด็กบริหำรกลำ้พูด กลำ้คิด มีมนุษยสัมพนัธ์ 
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ถาม:ูอำจำรยป์ลูกฝังเร่ืองน้ียงัไงบำ้ง 
ตอบ:ูจำกกำรท ำโครงกำร กิจกรรมรับนอ้งในสำขำ 
 
สัมภาษณ์ผ ้ใช้บัณฑิต 
 

ถาม: มีนิสิตฝึกงำนก่ีคนคะ 
ตอบ: คนเดียวค่ะ ต ำแหน่งพนกังำนกำรเงิน 
 

ถาม: นิสิตท ำงำนเป็นยงัไงบำ้งคะ 
ตอบ: ท ำงำนดี ตรงต่อเวลำ เขำตอ้งปรับตวั เพรำะยงัไม่เคยท ำงำนแบบน้ีแต่มีกำรสอนเบ้ืองตน้ 
 

ถาม: เทียบกบัสถำบนัอ่ืนเป็นยงัไงคะ 
ตอบ: เรียนรู้เร็ว แต่จะมีข้ีลืมบำ้ง มุมมองวชิำกำร มีควำมรู้พอส ำหรับกำรเร่ิมตน้ท ำงำน 
 
ถาม:ูต้องการให้สาขาเพ่ิมอะไรบ้างไหมคะ 
ตอบ: ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
 
ถาม: วชิำไหนท่ีจ ำเป็นมำกๆ 
ตอบ:ูวิชาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
ถาม: รู้จกัสำขำบริหำรธุรกิจของ มหำวทิยำลยับูรพำ วทิยำเขตจนัทบุรี ไดย้งัไงคะ 
ตอบ: รู้จกัจำกเพื่อนนอ้งค่ะ 
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5.ูประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในูหลักสู ตรบริหารธุรกิจบูัณฑิตู 
ููููคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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