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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม 2561) 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 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 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 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึง
การมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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 ( ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

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

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) 16 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 19 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 23 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 27 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 39 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 50 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 72 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 72 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 83 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 91 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 97 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 109 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 110 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 113 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 117 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 118 
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สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตาราง 1.1 เปรียบเทียบวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2559 และ 2560 17  
ตาราง 1.2 รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวิสัยทัศน์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 17  
ตาราง 1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและศาสตร์บริหารธุรกิจและศาสตร์ทั่วไป 18 
ตาราง 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 20 
ตาราง 2.2 การรับรู้ข้อมูลหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 21 
ตาราง 3.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาและระดับหลักสูตร 24 
ตาราง 3.2 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 25 
ตาราง 4.1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 33 
              และวิธีการประเมิน ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตาราง 4.2 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอด 36  
              เกี่ยวข้องกับผลการ 
ตาราง 5.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และวิธีการประเมินที่เหมาะสม 42 
ตาราง 5.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา 5 ด้าน และวิธีการทวนสอบ 45  
ตาราง 5.3 ระดับรับฟังความคิดเห็นและวิธีการเข้าถึง 48  
ตาราง 6.1 ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 53 
ตาราง 6.2 ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 53 
ตาราง 6.3 ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 53 
ตาราง 6.4 ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 54 
ตาราง 6.5 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 55 
ตาราง 6.6 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 56 
ตาราง 6.7 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 60 
ตาราง 6.8 แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ที่ผ่านมาและประมาณการณ์ 3 ปีข้างหน้า 64 
ตาราง 6.9 แผนการลาศึกษาต่อและแผนขอต าแหน่งวิชาการ 65 
ตาราง 6.10 แสดงภาระงานสอนของอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2560 66 
ตาราง 6.11 การบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตร 70 
ตาราง 6.12 จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 71 
ตาราง 8.1 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร 74 
ตาราง 8.2 ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 74  
ตาราง 8.3 ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 74 
ตาราง 8.4 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 76 
ตาราง 8.5 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 76 
ตาราง 8.6 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 76 
ตาราง 8.7 แสดงภาระการเรียนของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2559 79 
ตาราง 8.8 แสดงสถานะภาพรอพินิจในปลายปีการศึกษา 2560 79 
ตาราง 8.9 โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (1)  80 
              และทักษะการประกอบอาชีพ(2) 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 

ตาราง 9.1  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน 85 
               การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 -2560 
ตาราง 9.2  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 86 
               ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา2558 -2560 
ตาราง 9.3  รายละเอียดการจัดการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 88 
ตาราง 9.4  จ านวนนิสิตที่นับถือ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ แยกตามชั้นปีการศึกษา 89 
                และกลุ่มสาขา 
ตาราง 11.1 แสดงจ านวนนิสิตจบการศึกษาและนิสิตตกออก ปี 2556 -  2560 101 
ตาราง 11.2 การเปรียบเทียบอัตราการตกออกกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะการจัดการ 102 
               และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตาราง 11.3 ภาวการณ์มีงานท าเปรียบเทียบปี 2557-2559 103 
ตาราง 11.4 การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านสนับสนุนให้การได้งานท า 104 
ตาราง 11.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในผลงานวิชาการท่ีตอบโจทย์ 106 
                อุตสาหกรรมประเภทโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต 
ตาราง 11.6 การส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 106 
ตาราง 11.7 คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ที่จบการศึกษา       108 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

 หน้า 
แผนภูมิ  3.1  สัดส่วนกลุ่มวชิาในโครงสร้างหลักสูตร                                 25 
แผนภูมิ  3.2  สัดส่วนกลุ่มวชิาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป                                                          26 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

 หน้า 
ภาพ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์                 29
   และปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาพ 5.1 ขั้นตอนการร้องทุกข์ด้านผลการเรียน                                                                  47 
ภาพ 10.1 ขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร                                               93 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต...317… คน อาจารย์ประจ า...6...คน คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน……0…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจ านวน……2……. คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 4,861,578.15 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
2,044,253.94 บาท และเงินรายได ้2,817,324.22 บาท  
 

 ผลกำรประเมินทั้ง…10…..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 ....3.... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ ....4.... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ ....4.... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ ไม่ประเมิน 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ ....4.... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ ....4.... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ ....2.... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ ....3.... 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาผู้ประกอบการ  
2. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ 

ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. มีผลงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร   

 จุดที่ควรพัฒนำ   
1. ควรมีการประเมินช่องทางการรับรู้ของหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกจากนิสิต 
2. การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการมากข้ึน 
3. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยของนิสิต 
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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 พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปนุ) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกดิจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถปุระสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 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 าเนินการพฒันาคุณภาพงานวิจัย 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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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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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

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

เกี่ยวขอ้งกับหลกัสูตร 
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การพัฒนาประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพใน
ด้านดังกล่าวข้างต้น 

 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
   ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ รอบรู้เท่าทันสถานการณ์ภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้และประสบการณ์  เพ่ือให้เกิดแนวทางใน
การบริหารธุรกิจใหม่ๆ  ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการ และ
ประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 

2) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
3) ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
4) ผลิตบัณฑิตทีส่ามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้



 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 5 

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 2560 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 ไม่มีการประเมิน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
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  พล
ยานันท์ 

MCom (Marketing)  
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)    

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

4. นางสาววชิราภรณ์ ศรี
พุทธ 

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 ์
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อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ณ ส้ินปีการศึกษาที่ประเมิน 
 

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 ศรี
พุทธ 

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

ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

บธ.บ. (การเงินการ
ธนาคาร) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. นางสาวภัญนภสั พฤกษา
กิจ   

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 ์
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คนที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเกิน 9 เดือน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตร 
      เป็นไปตามเกณฑ์   
 

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 
เขตจันทบรุี. 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   
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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. 

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   
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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. 

  
(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).  
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กรุงเทพ ฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 

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 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายลัญจกร สตัย์สงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง   
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร ์ บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจดัการ
ทรัพยากรมุนษย์) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง   

นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ M.M. (Marketing 
and Management-

International 
Program) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

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

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง   

นายธนยศ กุลฑล วท.ม.(การจัดการ 
โลจสิติกส์) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายธัชนันท์ สังวาลย ์ วศ.ม.(วิศวกรรม 
อุตสาหการ)  

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์    

นางสาวปิยะพร อิสรารักษ์ วท.ม. 
(การจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นางสาวธีราพร ชาญพนา วท.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ปร.ด. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพเกษตร) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

นางสาวมณรีัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพเกษตร 

ผศ. ปริญญาเอก สัมพันธ์   

นายสุมติร คณุเจตน ์ ปร.ด. (เกษตรเขต
ร้อน-โปรแกรม

นานาชาติ) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

นายยศพล ผลาผล วท.ด. (พืชสวน) อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง Ph.D. 
(Biotechnology)  

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

นางสาวภาวดี ศรีสังข ์ Ph.D. (Education), อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง IMAS (ASEAN 
Studies) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายวรวิทย์ พูลสวสัดิ ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นางสาวธารารตัน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายศรชัย อุดมธนาพงศ ์ วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์), 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

 นางอรวรรณ จติตะกาญจน ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายสุรศักดิ์ กอประคอง บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

อาจารย ์
 

ปริญญาโท ตรง   

นายพิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร 
 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นางสาวการะเกด เย็นนิกร    วท.ม. (จิตวิทยา
พัฒนาการ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นางสาวสายใจ  จารุจิตร พย.ม. (การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายสราวุธ  กรเกริกเกยีรต ิ บธ.ม.(การจัดการ
ธุรกิจ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายภาสวุฒิ ถาวร กจ.ม. (การจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางสาวกนกรัชต์ ระย้า บธ.ม. (การตลาด) อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางสาวอิสริยา ทองห่อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและ

การกีฬา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สมัพันธ์   

นางสาวฤทธิรา  ถนอมศิร ิ ศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

อาจารย ์ ปริญญาตร ี สมัพันธ์   

Ms.Ma  Yali Badhelor , China อาจารย ์ ปริญญาตร ี สมัพันธ์   

นายวศิน ยุวนะเตมีย ์ Ph.D.(Environment 
and Resource 

Studies)  

อาจารย ์ ปริญญาเอก สมัพันธ์   
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายณฤพลวัทน์  โชติทุม ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิช
กุล 

บธ.ม.(การตลาด) อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

Ms.Kong Meilying Badhelor , China อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ์   

นายวศิน พิพัฒนฉัตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์   

นายอธิธัช สิรวริศรา Ph.D. (Economic) อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  
 ข้อสังเกต ในรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนในปีการศึกษา 2560 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. 
ไม่มีการด 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 
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Rating Description 

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 

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  
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

3 4 

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

3 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

วิสัยท ศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน”  
วิสัยท ศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2560   
“บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม”   
 

การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรฯ ได้ก าหนดในช่วงปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ 
โดยได้มีการน าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า มาก าหนดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  ปัจจุบันทางคณะฯมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคณะฯ ส่วนทางหลักสูตรได้มีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และการทบทวนอัตลักษณ์ของสาขาเพ่ือให้เป็นไปทิศทาง
เดียวกันกับอัตลักษณ์ของคณะฯ  

 
ตาราง 1.1 เปรียบเทียบวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ปีการศึกษา 2559 และ 2560 

 

 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย  ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของ

แผนดิน 
ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของ
แผนดิน 

วิสัยทัศน์คณะฯ ผลิตบัณทิตคุณภาพ บูรณาการต่าง
ศาสตร์ สร้างงานวิจัยต่อสังคม 

บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้
อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 

อัตลักษณ์คณะฯ  บัณฑิตอุดมคุณธรรม บัณทิตมีมนุษย์สัมพันธ์  
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อัตลักษณ์สาขา รอบรู้การบริหาร พัฒนาภาวะผู้น า 
ท าด้วยจิตสาธารณะ 

มีมนุษย์สัมพันธ์ ก้าวทันสถานการณ์โลก  

 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯและ
มหาวิทยาลัยดังรายละเอียดตามตาราง 1.2   
 

ตาราง 1.2  รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวิสัยทัศน์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน 
 

บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ 
คิดอย่างเป็นระบบ บูรณาการ 
และประยุกต์ความรู้ด้านบริหาร 
ธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยทางหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ 
ข้อ (1) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การด าเนินการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีการทบทวนตามก าหนดการปรับปรุง
หลักสูตรและตามการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ทาง
สาขาฯ การทบทวนในแต่และปีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และข้อมูลข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ
ที่นิสิตไปฝึกงานและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณทิตที่คณะฯ คือ มี
มนุษย์สัมพันธ์ และทางสาขาฯได้ก าหนดอัตลักษณ์บัณทิตของสาขาฯ คือ มีมนุษย์สั มพันธ์  และก้าวทัน
สถานการณ์โลก เพ่ือให้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีชัดเจนมายิ่งขึ้น  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์บริหารธุกิจ  
และผลการเรียนรู้ทั่วไป ดังนี้  

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ รอบรู้เท่าทันสถานการณ์ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ศาสตร์บริหารธุรกิจ)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ศาสตร์ทั่วไป)  โดยบูรณา
การความรู้และประสบการณ์  เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ  (ศาสตร์บริหารธุรกิจ) 
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ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม (ศาสตร์ทั่วไป)  
 

ตาราง 1.3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและศาสตร์บริหารธุรกิจและศาสตร์ทั่วไป 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
ศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ 

ศาสตร์
ทั่วไป 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบ
อาชีพได้ 

 
 

 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ   

ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

  
 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 

อัตลักษณ์ของสาขาฯ “มีมนุษย์สัมพันธ์ และก้าวทันสถานการณ์โลก”    

 
 ทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาฯ สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนทั้งนี้ ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของสาขาฯ คือ ผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้นในการจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางสาขาฯจึง  
ได้น าข้อมูลจากสถานประกอบการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจมาพิจารณาในการปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และข้อมูลที่ได้รับจากสถานประกอบการมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และส่วนทักษะหรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เพิ่มเติมจากสถานประกอบการ ทาง
หลักสูตรฯจัดเป็นโครงการอบรมให้เช่น โครงการอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปด้านบัญชีและด้านทรัพยากร 
มนุษย์   

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม AUN 1.1 ของหลักสูตร อยู่ในระดับ 3 คือมีการวางแผนและมี
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดอัตลักษณ์เพ่ือการมี
มนุษย์สัมพันธ์ ก้าวทันสถานการณ์โลก เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนให้ความสามารถทั้งในศาสตร์บริหารและ
ศาสตร์ทั่วไป  

 

 หลักฐานอ้างอิง  
 

1. AUN-01-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (มคอ.2)*  
2. AUN-01-05 รายการข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการสหกิจศึกษาและฝึกงานปีการศึกษา 2560 

AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
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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
หลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

 

ผลการด าเนินงาน   
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 การด าเนินงานด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านรายละเอียดของหลักสูตร ทางสาขาฯ ได้มีการ
วางแผน การด าเนินการด้านการทบทวนรายละเอียดหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   รวมทั้งมีการสอบถามช่องทางการได้รับข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรจากนิสิต    

รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมวิชาพ้ืนฐานทั่วไป (วิชาศึกษาท่ัวไป) และศาสตร์ที่
จ าเป็นในด้านบริหารธุรกิจและมีจ านวนรายวิชาที่ให้ความรู้เพียงพอต่อการท างานในวิชาเฉพาะด้านทาง
การตลาดและการเงิน โดยทางหลักสูตรได้ก าหนดวิชาแกนที่เก่ียวข้องกับพ้ืนฐานทางธุรกิจในด้านต่างๆ
ได้แก่  

- ด้านคณิตศาสตร์และการค านวน  ได้แก่วิชา กฎหมายธุรกิจคณิตศาสตร์เบื้องต้นและแคลคูลัส

ส าหรับธุรกิจ สถิติธุรกิจ    

- ด้านกฏหมายและเศรฐกิจ  ได้แก่วิชากฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 

- ด้านการบัญชีการเงินและภาษี ได้แก่วิชา การบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ การเงินธุรกิจ 

- ด้านการจัดการ ได้แก่วิชา การจัดการและองค์กร  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

- ด้านการตลาด ได้แก่วิชา หลกัการตลาด  

- ด้านการผลิต ได้แก่วิชา การจัดการการด าเนินงาน  

- ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่วิชา การเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมทางธุรกิจ 

- ด้านภาษาต่างประเทศ  ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน 
 

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

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

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

  ตาราง 2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่าง 
เป็นระบบ บูรณาการ และประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพ
ได้ 

   

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ    
ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

   

ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

 ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯได้เปรียบเทียบหลักสูตรกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการทบทวนหลักสูตรฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน โดยได้
ทบทวนกับหลักสูตรธุรกิจบัณฑิตของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2560   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2560   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2560  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการเปรียบเทียบรายวิชาพ้ืนฐานด้านธุรกิจทั้ง 4 
หลักสูตร พบว่ามีรายวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจและสาขาการตลาดและสาขาการเงิน มีความคล้ายคลึงกัน  
(AUN-02-07)  

การปรับปรุงหลักสูตรฯ ทางสาขามีแผนด าเนินการตามรอบระยะเวลาการปรับหลักสูตรตาม
ก าหนดของ สกอ. และมีการวางแผนการปรับหลักสูตรย่อยในระหว่างปีในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เบื้องต้นทางสาขาฯได้มีการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2560 
และรอข้อมูลจากสถานประกอบการที่นิสิตปี 1 ของสาขาไปฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา   
 รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรครอบคลุมทั้งความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ ความรู้ด้านการตลาดทั่วไป
และการตลาดเฉพาะทาง  ความรู้ด้านการเงินการลงทุนและการประกันภัย รวมทั้งมีรายวิชาที่ให้นิสิตได้
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้ เช่นวิชาการเป็นผู้ประกอบการ วิชาสัมมนา วิชาฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา  
เป็นต้น   ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรด าเนินการทบทวนรายละเอียดรายวิชาดังนี้ 

1. วิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  ได้แก่   การจัดการและองค์กร  การจัดการ

เชิงกลยุทธ์ การจัดการการด าเนินงาน จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ   

2. วิชา การตลาดดิจิตอล  

และในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรมีแผนทบทวนรายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้โดย
ทางสาขาฯ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการประกาศในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะ ฯ 
เอกสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และ www.wikipedia.org  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียด

http://www.wikipedia.org/
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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)  

 
  ในปีการศึกษา 2560 ทางคณะฯ ได้ด าเนินการประเมินช่องทางการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรของสาขา
บริหารธุรกิจจากกลุ่มนิสิตปี 1 พบว่านิสิตทราบข้อมูลหลักสูตรฯ จากช่องทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มากที่สุด  ร้อยละ 73.68   ทาง Social Media ร้อยละ 39.47  ทางหนังสือ/วารสาร ร้อยละ 5.26 
เพ่ือนที่โรงเรียนร้อยละ 10.53  รุ่นพี่ที่โรงเรียน ร้อยละ 13.16  ครูที่โรงเรียน ร้อยละ7.89 และการไปแนะน า
หลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย ร้อยละ 13.16 
 

 หลักฐานอ้างอิง  

https://mail.buu.ac.th/owa/redir.aspx?C=ntJgrDfB40K8S9FC7aGu4lU99I1E0tRIzJTNiq9zv5E4fqHm_v3yquLzR6lVI5f6klAOif_YZvs.&URL=http%3a%2f%2fwww.wikipedia.org
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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 
12.       AUN-02-12 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
          ศิลปศาสตร ์
 
 
 
 
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. 
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โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 
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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสตูรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมยั 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน   
หลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่  

การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังที่ปรากฏใน มคอ. 2  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผล ( AUN-03-01) การด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ทางสาขาฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผู้เรียน ( AUN-03-05) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

รายวิชาในหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ในรายวิชา 5 ด้าน  (16 ผลการเรียนรู้) ซึ่งส่วนสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน  รายละเอียดตามตารางที่  3.1 เช่นในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ มีผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เช่น 
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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) 

  

ตาราง 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  

 
 
 
 

 
ตาราง 3.2 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2559 
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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  
 

 

 
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  
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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 

 
รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 3  
 
1. AUN-03-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หรือ มคอ.2*  
2. AUN-03-02 รายละเอียดของรายวิชา หรอื 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 โครงสร้างและความเชื่อมโยงของรายวิชาของหลักสูตร  
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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 
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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  

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 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

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

3 3 
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 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

 
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” 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

และปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาดังกล่าว คือ  

การมีศักยภาพทางธุรกิจ: การจัดการเรียนการสอนที่นิสิตได้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจในทุกๆ
ด้าน ทั้งทางด้านการจัดการ การตลาด และการเงิน เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน และ
พัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงประสบการการท างานเป็นทีม เช่น รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ โดยนิสิตสามารถน าความรู้ และทักษะต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา  
การมีคุณธรรมและจริยธรรม: หลักสูตรให้ความส าคัญโดยมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาแกน คือ
รายวิชา 27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของ
จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และหลักสูตรยังมีการแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาต่างๆของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่นการวิจัยธุรกิจ การวิจัยตลาด การ
วิจัยด้านการเงิน  รวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันของนิสิต เช่น การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง: หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความ
รอบรู้การสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในรายวิชาสัมมนาการตลาด การเงินและการจัดการ โดยนิสิต
ได้ทราบถึงประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบันน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ร่วมกันการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือให้ความรู้ทาง
ธุรกิจในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ และในบางรายวิชาได้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ห้องเรียนเพื่อให้นิสิตได้มีการติดตามเท่าทันความรู้ทางธรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กิจกรรมบอกเล่า
ข่าวทางธุรกิจ  อีกทั้งหลักสูตรยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ทางธุรกิจที่น่าสนใจ ผ่านทาง  Fanpage 
ของหลักสูตรอีกด้วย 
 โดยหลักสูตรได้มีการสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (AUN-04-09-10) พบว่า นิสิตปัจจุบันมีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.75 และ ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 จากคะแนนเต็ม 5.00  

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้มาจากการประชุมจัดท าหลักสูตรของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวิพากษ์หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ ศิษย์เก่า  ท าให้ปรัชญามีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ปรัชญาของหลักสูตรได้มีการ
สื่อสาร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ ผู้ใช้บันทิต 
หรือ ผู้ที่สนใจ โดยผ่านหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลด้านปรัชญาของหลักสูตรได้
อย่างชัดเจน โดย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์(AUN-04-
05)ช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์Fanpage สาขาบริหารธุรกิจ คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 
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2560  การแนะแนวทางการศึกษาของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงการท่านการแนะน าจากรุ่นพ่ีไปยัง
รุนน้องที่โรงเรียน ครูแนะแนว เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีหลายช่องทางในการสื่อสาร(AUN-04-06)โดยมีประเมินช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร จากนิสิตปัจจุบันพบว่ารับรู้ข้อมูลหลักสูตรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และ เว็บไซต์คณะฯ มากที่สุด รองลงมาคือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์โดยถือว่าเป็นช่องทางใน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนิสิตคือการส่งข้อมูลหลักสูตรประชาสัมพันธ์ไป
ยังโรงเรียนต่างๆเพ่ือติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้หลักสูตรยังมีการประเมินช่องทางการรับรู้ข่าวสารไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบทุกกลุ่ม ทั้งนี้หลักสูตรได้วางแผนประเมินช่องทางการรับรู้ ไปยังกลุ่มอ่ืนๆ 
รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการผ่านทางการนิเทศงานการฝึก งาน
และสหกิจศึกษา 

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

 

  หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีกล
ยุทธ์การสอนโดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เน้นทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญให้นิสิต เน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษโดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ และ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ือให้บรรลุผลดารเรียนรู้ในระดับรายวิชา (มคอ. 2)(AUN-04-01)เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้สอนพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนิสิต  นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการก าหนดกิจกรรม หรือ
โครงการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอีกด้วย 

ผลการด าเนินงานการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560หลักสูตรมีการจัดการการเรียนการสอนที่
มีความสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทุกรายวิชาที่ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร การประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ  เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
โดยผู้สอนก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในเอกสาร มคอ. 3 และรายงานผลการเรียนการสอนใน มคอ. 5 
(AUN-05-02-03) ดังรายเอียดในเอกสารสรุปความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนและการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของวิธีการ ประเมินและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 
หลักสูตรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  โดยกลยุทธ์การเรียนการสอนในรายวิชาประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไป 
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ดังนี้ 

 รายวิชาทฤษฎี มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 

- การบรรยายในห้องเรียน เพ่ือให้ผุ้เรียนได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

- การท าแบบฝึกหัด เพ่ือเป็นการฝึกการคิด และทบทวนเนื้อหาที่ได้จากการฟังบรรยาย 

- การฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ในรูปแบบของกรณีศึกษา (Case Study) เช่นในรายวิชา 

จริยธรรมทางธุรกิจ ที่ได้น ากรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กรของผู้บริหาร ให้ผู้เรียน

ในแต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และในรูปแบบของการจัดท า

แผนธุรกิจ (Business Plan) ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มโดยสมาชิก

มาจากหลากหลายสาขา เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความถนัดแตกต่างกันได้ช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น และใช้ความสามารถที่ตนเองถนัด รวมถึงมีการแบ่งปันคความรู้นั้นในกับสมาชิก

คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ร่วมกันด้วย 

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยศึกษาดูงานในรายวิชาต่างๆ เช่น การจัดการช่องทาง

การจัดจ าหน่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจ และศึกษาดูงานด้าน

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และ การจัดการความปลอดภัยในการท างาน  

- การจัดกิจกรรมสัมมนา เช่น ในรายวิชา สัมมนาการตลาด การเงิน และ การจัดการ เพ่ือ

นิสิตได้ฝึกทักษะการน าเสนอในด้านการวางแผน การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ 

การจัดสรรงบประมาณ การท างานเป็นทีม รวมถึงการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ 

 รายวิชาปฏิบัติ มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 

- การสอนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎีที่ได้มาจากการบรรยายควบคู่กับ

การได้ทดลองหรือการฝึกปฏิบัติจริง  

 รายวิชาฝึกวิชาชีพ มีรูปแบบการสอน ดังต่อไปนี้ 

- ให้นิสิตได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษาะด้านต่างๆ ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ

ท างานจริง 

- ให้นิสิตฝึกการท างานกับผู้อ่ืนในสภาวะการท างานจริง และความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย  

จากกลยุทธ์ดังที่กล่าวมาอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์การเรียบนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละรูปแบบ หรือมีการประยุกต์หลายรูปแบบใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คิด
หวังในแต่ละรายวิชา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ทักษะด้านการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโยยีสารสนเทศด้วย รวมถึงหลักสูตรยังสนับสนุนให้นิสิตสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
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ตนเอง  
นอกจากนี้หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสม

กับกลุ่มผู้เรียนมากขึ้น ได้แก่ 
- ในรายวิชาปฏิบัติ เช่น ภาษาอังกฤกธุรกิจ ได้ใช้การสอนที่กระตุ้นให้นิสิตได้คิด และปฏิบัติจริง

โดยเน้นทักษะการพูด และ การฟังทั้งในห้องเรียน และจาก สื่อ CD ที่มากขึ้นทั้งนี้จากการ

ทวนสอบโดยนิสิตพบว่านิสิตมีความพึงพอใจกับการรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว 

- มีการชี้แจงให้นิสิตเห็นชัดถึงวิธีการสอน การวัดผล และกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

สัปดาห์ เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้รูปแบบการชี้แจงของผู้สอนแต่ละท่าน

อาจแตกต่างกันไป 

- มีการเพ่ิมแบบฝึกหัดให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการค านวณ  เพ่ือให้

นิสิตได้ท าความเข้าใจในเนื้อหาและฝึกความเชี่ยวชาญในด้านของการค านวณมากขึ้น ทั้งนี้ยังมี

การมอบหมายงานโดยการใช้ Excel ควบคู่กับเนื้อหาที่ได้เรียน เพื่อน าไปใช้กับการท างานจริง

ได้มากขึ้น 

- มีการได้เพ่ิมทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการท างานจริงที่เพ่ิมขึ้น เช่น โปรแกรม

เงินเดือน (ด้านทรัพยากรมนุษย์) และโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม

นิสิตก่อนไปฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ สหกิจศึกษาหรือ การท างานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้หลักสูตรได้น าผลจากการ มคอ.5(AUN-04-03) และ การทวนสอบรายวิชา(AUN-04-07) มา 
ใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

- ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนและนิสิตร่วมกันจ านวนมาก ควรต้องมีความชัดเจนในเรื่องของ

ข้อตกลงร่วมกัน ล าดับของเนื้อหา รูปแบบของรายงาน รวมถึงมีการอธิบายสรุปในแต่ละส่วน

เพ่ือเชื่อมโยงในส่วนถัดไป  

- เพ่ิมงานที่มอบหมายให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และ น าเสนอที่หลากหลายมากขึ้น 

ทั้งนี้หลักสูตรควรต้องมีกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาใหผู้เรียน เช่น การใช้โปรแกรมในการ

ตัดต่อวิดีโอ โปรแกรม Prezi เป็นต้น 

ในส่วนของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์จากสาขาอ่ืนๆ (AUN-04-08)มีผลการประเมินมีความพึง
พอใจในระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบสูงกว่า  3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นั้นอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาได้ท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไป เช่น กระตุ้นในมีส่วนร่วมการการ
แสดงความคิดเห็น หรือตอบค าถามโดยที่ไม่มีการกล่าวโทษเพ่ือตอบผิดแต่ชี้แจงให้เห็นถึงแนวทางที่ถูกต้อง  
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เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ผ่อนคลายการให้คะแนนการมีส่วนร่วม  

ในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้จัดจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับประเภทของรายวิชา  
และขนาดห้องเรียน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก ทันสมัย แต่มีข้อเสนอแนะจากนิสิตเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียและไม่เพียงพอในบางคาบเรียน
บ้าง ทั้งนี้ได้ด าเนินการแก้ไขในคาบเรียนต่อไป โดยคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ปีการศึกษา 2560 (AUN-04-11)พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 3.95  ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 
คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 
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ตาราง 4.1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวอย่าง) ผลการประเมิน (ตัวอย่าง) 

1) มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็น
ระบบ บูรณาการ และประยุกต์
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพได้ 

 

-  การบรรยาย อภิปราย แบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเน้น
การปฏิบัติ เช่น กรณีศึกษา 

- เรียนรู้จากสถานการณจ์ริง ผ่าน
โครงการศึกษากูงานในแต่ละสาขาวิชา  
- การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นการเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา 
- ฝึกให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และการทดสอบ 
- การน าเสนอผลงานกระบวนการ
แก้ปัญหา ผลงานหรอืโครงการ 
- ผลการปฏิบัติงานของนิสิตใน
รายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงาน
ด้านบริหารธุรกิจ 
- แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
- ผลการปฏิบัติงานของนิสิตใน
รายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกงาน
ด้านบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละนิสิตที่ผ่าน 
-นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
น าเสนอได้ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวอย่าง) ผลการประเมิน (ตัวอย่าง) 

2) มีคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพ 

 

- สอดแทรกจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพควบคู่กับเนือหาวิชา 
- ปลูกฝังความมีวินัย เช่น การเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาการเข้าเรียนสม่ าเสมอ
การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้
ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม  

- การสังเกต 
- การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

-  นิสิตเข้าเรียนสายน้อยลง 
- นิสิตมีความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ดี 
- แต่งกายถูกระเบียบเหมาะสมตามควร 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  

 

-   ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การระดม 
ความคิดร่วมกัน การจัดท ารายงานกลุ่ม  
-  การจัดสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ 
เน้นฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มส่งเสริมการ
พัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นผู้
ตาม 
 

-การสังเกต 
- ผลงานการน าเสนอ 
-การประเมินของผู้เข้าร่วมกิกรรม 
 

-ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
-การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การน าเสนองานทั้งกลุ่มและรายบุคคล 

โดยการใชรรูปแบบการน าเสนอท่ี

แตกต่างกันไป เช่น โปรแกรมน าเสนอ 

- การพูด การอ่าน และการเขียน
เพ่ือสื่อสาร 
- การน าเสนอรายงาน  
- การค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การน าเสนอ 
-ความสามารถในการใช้ภาษา 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวอย่าง) ผลการประเมิน (ตัวอย่าง) 

 การจัดท าคลิปวีดีโอ  

- ฝึกเทคนิคการพูด การน าเสนอหน้าชั้น

เรียนในรายวิชา 

- การน าเสนอ/วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

ตัวเลข สถิติ 

- การฝึกให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้ 

เช่น โปรมแกรมบัญชีและโปรมแกรม

เงินเดือนส าเร็จรูป  

 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  หลักสูตรฯ ได้ให้นิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้  และน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้  โดยหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนะทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็น
แนวทางให้อาจารย์ผู้สอนได้เลือกใช้กิจกรรมตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. ทักษะการคิด(Thinking skills) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การคิดค านวณ 

การคิดแก้ปัญหา  

2. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) ได้แก่ การรู้สารสนเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การท างานเป็น

ทีมและการมีมนุษยสัมพันธ์ การวิจัย  

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information technology and 

Communication skills ) 

     4. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การศึกษาดูงาน / problem base learning / team base learning  
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีกิจกรรมเรียนการสอนที่สอดแทรกการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้สอดแทรกในทุกๆ ชั้นปี จนส าเร็จการศึกษา 
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดเกี่ยวข้องกับผลการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

1. ทักษะการคิด   
(Thinking skills) 

- การฝึกให้นิสิตวางแผน วิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- การจ าลองสถานการณ์ 
- การศึกษาจากกรณีศึกษา 
- การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติในการคิดค านวณ 
- การฝึกการคิดหาปัญหา และหาวิธี
ในการแก้ปัญหานั้นได้  

ชั้นปีที่1  
27310159 คณิตศาสตรืเบื้องต้นและ
แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 
42310359 การคิดเชิงระบบและการ
วิเคราะห์ปัญหา 
ชั้นปีที่ 2 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหา
เชิงตรรกะเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ชั้นปีที่ 3 
278344 การจัดการความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ชั้นปีที่ 4 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

278485 สหกิจศึกษา 
 

2.  ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning skills) 

- การจ าลองสถานการณ์ 
- การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
- เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใน
สานการณ์จริง 
- การสืบค้นวารสารหรือความรู้ทาง
วิชาการ 
- การใช้สถิติและโปรแกรมเพ่ือการ
วิจัย 
- การฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียน โดยลงเรียนวิชา 
online ใน website ThaiMOOC 
https://thaimooc.org  
 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 
ชั้นปีที่ 2 
27423259 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 
ชั้นปีที่ 3 
276312 วิจัยการตลาด 
278317 ระเบียบวิธีวิจัย 
278371 พฤติกรรมองค์การ 
ชั้นปีที่ 4 
278484 การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ 
278485 สหกิจศึกษา 
 

3. ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information 

technology and 
Communication skills ) 

 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนา
บุคลิกภาพในการน าเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ 
- การจ าลองสถานการณ์  
- การฝึกค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นในหลาย
ช่องทาง เช่น ค้นคว้าจากห้องสมุด 
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- dkiฝึกให้นิสิตน าเสนอด้วยการท าสื่อ
วิดีโอ หรือละครสั้น 

 

ชั้นปีที่ 1 
228102 ศิลปะการพูดและการ
น าเสนอ 
ชั้นปีที่ 2 
27735259 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 3 
274361 การเงินส่วนบุคคล 
276341 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
ชั้นปีที่ 4 
278412 การเป็นผู้ประกอบการ 
 

4. กิจกรรมอื่น ๆ  - การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน 
- ส่งเสริมการเข้าเข้าสอบ โครงการ 
Young Financial Star 201 

ชั้นปีที่ 1-4 
 
ชั้นปีที่ 2-3 (สาขาการเงิน) 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

- กิจกรรม Open house งานวิชาการ
ศรียานุสรณ์  
-การอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เงินเดือนและบัญชี 
 

ชั้นปีที่ 4 (สาขาการตลาด) 
 
ชั้นปีที่ 3-4  (สาขาการจัดการและ
การเงิน) 
 

 
นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆ  ที่ไม่ได้เน้นทางด้าน

วิชาการในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว  โดยกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะเพ่ือให้นิสิตได้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น   

- กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  : การท าบุญคณะฯ  การส่งสิ่งของเพ่ือช่วยทหารภาคใต้  
 การบริจาคโลหิต   
- กิจกรรมด้านกีฬา : กิจกรรมสานสัมพันธ์สาขา กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกคณะ 

รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 4  
1. AUN-04-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.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-04-05 เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในส่วนที่มีการระบุข้อก าหนดหลักสูตร 
5. AUN-04-06 แบบสรุปการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและช่องทางการร้องทุกข์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
6. AUN-04-07 รายงานผลการทวนสอบปีการศึกษา 2559 
7. AUN-04-08 ผลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu.ac.th) 
8. AUN-04-09 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
9. AUN-04-10 ผลประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
10.AUN-04-11 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 

(http://assess.buu.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tqf.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th/
http://assess.buu.ac.th/
http://assess.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. 



  
หน้า 40       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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  

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 

5.1 The student assessment is constructively aligned 
to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 
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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) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 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 เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 3 

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

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

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

expected learning outcomes (1,2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ทางหลักสูตรมีการก าหนดการประเมินผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทุก 
รายวิชา  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มีเกณฑ์ในการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมผีลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง โดยด าเนินการประเมินผู้เรียนในแต่ละล าดับดังนี้ ดังนี้ 
 

1) การรับเข้าผู้เรียน  
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หลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าของผู้เรียน โดยมีการก าหนดระดับคะแนน GAT / PAT
และมีการประกาศให้ทราบในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เรื่องการศึกษาเข้าระดับปริญญาตรี (AUN-05-05) 

เพ่ือให้ได้ผู้เรียนทีมีจ านวนตามแผน และคุณสมบัติที่ เหมาะสม รวมถึงมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัว ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

รูปแบบการรับเข้าของหลักสูตร มีดังนี้ 
1.1 รับตรง 12 จังหวัด 
1.2 รับตรงทั่วประเทศ 
1.3 โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการเพชรตะวันออก โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

1.4 Admission กลาง 
 

หลักสูตรได้มีการประเมินผลการรับเข้าในแต่ละช่องทาง ส าหรับปีการศึกษา 2560  
จากรายงานการรับหลักสูตรบริการธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 (AUN-05-06) พบว่ารูปแบบการ

รับเข้าที่นิสิตเข้ารายงานตัวมากที่สุด คือ  Admission กลางและรับตรงทั่วประเทศ ส่วนผลการเรียนจาก
ระดับมัธยมเฉลี่ยสูงสุด คือได้จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่ าสุดคือ รับตรง 12 จังหวัด 
รอบ 2 ส่วนผลการเรียนในชั้นปีที่ 1 เฉลี่ยสูงสุด คือจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่ าสุด
คือ รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 เช่นกันส่วนรูปแบบการรับเข้าอ่ืนๆ มีจ านวนและผลการเรียนที่ไม่แตกต่าง
กันรวมถึงเมื่อพิจารณาการพ้นสภาพของนิสิตเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์นั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่ามา
จากรปูแบบการรับเข้าใดอย่างมีสาระส าคัญ 
 ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินจ านวนการรับเข้าในแต่ละรูปแบบ หลักสูตรจะด าเนินการประเมินเป็น
ระยะๆ ตามจ านวนที่รายงานตัว เพ่ือวางแผนรับเข้าในรูปแบบอ่ืนๆ ถัดไปเพ่ือให้ได้จ านวนผู้เรียนตามแผน
ที่ก าหนด 
 เนื่องจากผู้เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจไม่ได้จ ากัดแผนการเรียนที่รับเข้า ซึ่งอาจมีทั้งแผนการ
เรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-ค านวณ และ ศิลป์-ภาษา  ดังนั้นเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับนิสิตใหม่ 
หลักสูตร ร่วมกับคณะฯ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐาน ในวิชาภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนระดับถัดไป และบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ 
 

2) การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
หลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตของ

ศึกษาในหลักสูตรในหลายด้านเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาค
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และปลายภาคและทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและ
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
การประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย  
 

 
ตาราง 5.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมิน (ตัวอย่าง) 

1) มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ 
บูรณาการ และประยุกตค์วามรู้ด้าน
บริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 

 

 

- การสอบภาคทฤษฎีเพ่ือทดสอบความเข้าใจ ด้วยข้อสอบปรนัย 
อัตนัย การจัดท ารายงาน  
- การน าเสนอรายงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย  
- การตอบข้อซักถามในห้องเรียน 
- การสอบวิชาสหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอโครงงาน 
- แผนธุรกิจจากรายวิชาการเป้นผู้ประกอบการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

2) มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
 

- การประเมินการปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา / 
การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

-การให้นิสิตระบุอ้างอิงผลงาน หรือแหล่งที่มาขององค์ความรู้ ในการท า
รายงานหรือโครงการต่างๆ 

- การตรวจสอบและสังเกตพฤติกรรมนิสิตในการเข้าเรียน และการสอบ 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และสังคม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี  
 

- การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
- การจัดงานสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ 
- การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด  

4) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- รูปแบบการน าเสนองานเด่ียว / งานคู่ / งานกลุ่ม/งานโครงการ 
- การน าเสนอ เช่น แผนธุรกิจ (แผนการเงิน) ในรายวิชา การเป็น
ผู้ประกอบการ 
- การจัดท ารายงาน เช่น งบประมาณ โดยใช้ Excel ในรายวิชา  
การบัญชีเพื่อการจัดการ 
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 หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนิสิต โดยผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (AUN-05-11)โดยมีอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรดูแลนิสิตแต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2 คน  ซึ่งสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิตได้จากระบบ
ทะเบียนและสถิตินิสิต (AUN-05-07) เมื่อพบการจ าแนกสภาพที่ไม่ปกติ เช่น การรอพินิจ เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง 2.00  การย้ายสาขาการเรียนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน การเก็บตกรายวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จะหารือร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตวางแผนการลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปให้เหมาะสม 
หรือเมื่อเสร็จสิ้นการสอบกลางภาคจะเรียกพบนิสิตที่มีคะแนนต่ ากว่า 2.00 เพ่ือสอบถามและติดตาม
ความก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 
 ในปีสิ้นการศึกษา 2560 พบว่า มีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 จ านวนทั้งสิ้น 7 คน โดยแบ่งเป็น 
ชั้นปีที่ 1รหัส 60 (1 คน) ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 (4 คน) ชั้นปีที่ 3 รหัส 58 (2 คน) ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่
ละชั้นปีจะมีการก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป 
 
 
 

3) การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตมีการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 

1) ทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี 
ในแต่ละรายวิชามีการทดสอบ โดยมีการประเมินผลในหลากหลายวิธี ทั้งการทดสอบย่อย การ 

สอบกลางภาคและปลายภาค ทั้งนี้สัดส่วนของการประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 และมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F 
  อีกทั้งหลักสูตร ได้ก าหนดในนิสิตผ่านการสอบ Pre-Exit Exam เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความรู้รวบ
ยอด โดยคลอบคุมถึงรายวิชาแกน และรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก 
  แต่ทั้งนี้การสอบ Pre-Exit Exam ได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ โดยเกณฑ์ในการสอบ
ผ่านของนิสิตแต่ละคนคือ 50% แต่ผลส ารวจเบื้องต้นจากรายงานผลสอบ Pre-Exit Exam สาขา
บริหารธุรกิจ(AUN-05-08) พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละสาขาคือ การจัดการ (43.11%) การตลาด 
(45.07%) และ การเงิน (37.91%) ซึ่งถือว่านิสิตไม่ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งนี้ โดยทางหลักสูตรควรต้อง
น าผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงต่อไปถึงความเหมาะสมของวิธีการ จ านวนข้อสอบ ระยะเวลา รวมถึงความ
ยากง่ายของเนื้อหา 

2) ทดสอบความรู้ในทางปฏิบัติ 
   หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตในชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียน 
รายวิชาสหกิจศึษา หรือ รายวิชาการฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสตได้ประยุต์ใช้ความรู้และ
ทักษะการท างานที่หลากหลายร่วมกัน โดยทั้งสองรายวิชาจะมีการประเมินผลร่วมกันกับสถานประกอบการ 
และมีประเมินผลโดยการน าเสนอผลงานหรือโครงการจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานด้าน
บริหารธุรกิจ ทั้งนี้จะมีคณาจารย์ในสาขาร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่า 3 คน  
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  โดยจากการประเมินพบว่าในปีการศึกษานี้นิสิตผ่านการเมินในรายวิชาสหกิจศึษา หรือ รายวิชา
การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100  
   ในปีการศึกษา 2560 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นๆ โดยสุ่มรายวิชาไม่น้อยกว่า 25% จากหมวดวิชาแกนและรายวิชาวิชาเอกในแต่ละสาขา ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2560  โดยท าการพิจารณา 1) การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 2) เนื้อหาการ
สอน 3) สัดส่วนของคะแนน 3) เกณฑ์การประเมิน 5) ข้อสอบ 6) ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 นอกจากนี้ทางผู้ใช้บัณทิตได้ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระดับการประเมิน 3.94 , 3.92, 3.71, 4.07, และ3.70 
ตามล าดับ รวมทัง้มีการประเมินทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 
 1. มีความรอบรู้ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจและสถานการณ์โลก ระดับการประเมิน 4.10 
 2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับการประเมิน 3.91 
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะการคิดแบบองค์รวมวิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องระดับการประเมิน 4.36 
 
 
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 สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 
และเกรดพึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 
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 



  
หน้า 46       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ประกาศผลสอบ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา  

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชามีการ
ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไปดังรายละเอียดที่แสดงในมคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชาโดยมีสาระที่สาคัญ
คือ 

- วิชาบรรยายทางทฤษฎีส่วนใหญ่มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาคเป็นสัดส่วนหลักนอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้านรายงานการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนโครงงานพิเศษและการน าเสนอผลโครงงาน 

- วิชาฝึกปฏิบัติมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานการน าเสนอ
แผนการปฏิบัติงาน 

- วิชาฝึกวิชาชีพมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่
ท างานจริงซึ่งจะมีพ่ีเลี้ยงหรือหัวหน้าผู้ควบคุบของสถานประกอบการเป็นผู้ประเมิน
นิสิตร่วมกับอาจารย์ซึ่งจะประเมินจากโครงการและการน าเสนอโครงการ (สหกิจ
ศึกษา) ที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คนการน าเสนอรายงานการฝึกงานที่นิสิต 
และการตรวจประเมินนักศึกษาณสถานที่ปฎิบัติงาน 
 

ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 พบว่าอาจารย์ผู้สอนได้ก าหนด
ช่วงเวลาการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด มีความชัดเจนและแจ้งให้นิสิตทราบ
พอควร โดยส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงให้ผู้เรียนทราบในช่วงสองสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนิสิตร่วมด้วยกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว  
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 ในกรณีใช้อาจารย์มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน 
อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการปรึกษาหารือเพ่ือสร้างเครื่องมือในการประเมินร่วมกัน เช่น วิชาสหกิจศึกษา 
การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากนิสิตต้องมีการน าเสนอโครงการ (สหกิจ
ศึกษา)  โดยมีคณะกรรมการผู้สอบอย่างน้อย 3 คน จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและสร้างแผนการให้
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คะแนนซึ่งจะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆไว้เพ่ือให้ให้แนวทางในการ
ประเมินของอาจารย์เป็นไปในทางเดียวกัน  
 ในปีการศึกษา 2560 จากรายงานผลการทวนสอบปีการศึกษา 2559(AUN-05-09)หลักสูตรได้มี
การทวนสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนของ
รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560   โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ไม่
เกีย่วข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ โดยสุ่มรายวิชาไม่น้อยกว่า 25% จากหมวดวิชาแกนและ
รายวิชาวิชาเอกในแต่ละสาขา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  โดยท าการพิจารณา 1) การทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 2) เนื้อหาการสอน 3) สัดส่วนของคะแนน 3) เกณฑ์การประเมิน 5) ข้อสอบ 
6) ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป ผลการทวน
สอบโดยคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร พบว่า ทุกรายวิชาที่มีการทวนสอบ เกณฑ์การประเมินและ
แผนการให้คะแนน เกณฑ์การประเมินและสัดส่วนของการให้คะแนนมีความสอดคล้อง  
 

ตาราง 5.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา 5 ด้าน และวิธีการทวนสอบ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา การทวนสอบ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

-ทวนสอบจากพฤติการณ์การเข้าเรียน การสอบ เช่น ความตรงต่อ
เวลา การไม่ทุจริตในการสอบ 

- ทวนสอบจากกรณีศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) ด้านความรู้ 
 

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

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 

- ทวนสอบจากข้อสอบ  
- การน าเสนอ วิชาสหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอโครงงาน 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- การจัดงานสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ 
- การท างานกลุ่มแผนธุรกิจ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทวนสอบจากงานน าเสนองานเด่ียว / งานคู่ / งานกลุ่ม/งานโครงการ
แผนธุรกิจ คลิปวีดีโอการน าเสนอ 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) 
ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  หลักสูตรมีการก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนทราบภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาให้แจ้งคะแนนสอบกลางภาค



  
หน้า 48       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

แก่นิสิตก่อนวันที่จะครบก าหนดถอนรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีเวลาพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นก่อน
การสอบปลายภาค หรือ สามารถด าเนินการถอนรายวิชาได้ทันเวลา  
  ทั้งนีใ้นแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการให้ผลป้อนกลับได้หลายวิธี เช่น   

-  การประเมินผลจากการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการส่งงาน ทั้งนี้นิสิตสามารถทราบได้จากการเข้าเรียนและ
การส่งงานตามก าหนดเวลาหรือไม่ 

- การประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคจะมีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค 
เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

- การประเมินผลแบบฝึกหัด จะมีการป้อนกลับโดยการตรวจงานกลับคืนรายบุคคล หรือหากมี
นิสิตจ านวนมากอาจอยู่ในลักษณะการท าเฉลยแบบฝึกหัด เพ่ือให้นิสิตได้สามารถประเมิน
ตนเองได้  

- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การน าเสนอรายงาน ฯลฯ อาจารย์
ผู้สอนจะแนะน า ให้ค าปรึกษา แนะน าการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมถึงให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงภายหลังจากการน าเสนอโดยทันที 

- ในส่วนของช่องทางการแจ้งผลป้อนกลับให้นิสิตทราบมีหลากหลายช่องทางตามแต่อาจารย์
ผู้สอน เช่น การประกาศผลให้ทราบในห้องเรียน การติดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์ รวมถึง
ช่องทางผ่าน Social เน็ตเวิร์คของผู้สอนหรือ ผ่านกลุ่มผู้เรียน เป็นต้น 

  การด าเนินงานในปัจจุบันพบว่าในส่วนของรายวิชาที่มีการจัดสอบกลางภาคเป็นการประเมินหลัก 
จะมีการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นิสิตทราบภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้นิสิตน าผลคะแนนที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นส าหรับการประเมินผลปลายภาค แต่หากผู้สอนและนิสิตพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ นิสิตจะด าเนินการถอนรายวิชาภายใน
ก าหนดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในระหว่างภาคและสิ้นภาคการศึกษาจะมีการประชุมอาจารย์ทั้งใน
หลักสูตรและประชุมคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไป 
  ทั้งนี้พบว่าการให้ผลป้อนกลับจากการประเมินด้วยคะแนนสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนอาจไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมสัดส่วน และการป้อนกลับด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้นิสิตได้น าไป
พัฒนาการเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
  การด าเนินการในประการศึกษา 2560 พบว่าทุกรายวิชามีการแจ้งผลให้ผลป้อนกลับในการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน และในปีการศึกษา 2560 มีนิสิต
จ านวน 4 คน พ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณ์ที่ก าหนด ( code 60)  ทาง
สาขาฯได้สอบถามจากข้อมูลจากนิสิต พบว่า 
  นิสิต คนที่ 1  (รหัส 60)  เป็นนิสิตที่ย้ายมาจากสาขาอ่ืน และมีความประสงค์ท่ีจะไปเรียนที่อ่ืน  
  นิสิต คนที่ 2  (รหัส 59)  นิสติไม่ถอนรายวิชาที่มีความเสี่ยงที่จะได้เกรด F  
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  นิสิต คนที ่3  (รหัส 59)  นิสิตไม่ถอนรายวิชาที่มีความเสี่ยงที่จะได้เกรด F 
  นิสิต คนที่ 4  (รหัส 59)  นิสิตย้ายสาขา และไม่ถอนรายวิชาที่มีความเสี่ยงที่จะได้เกรดF 
  ทั้งนี้ในรายวิชาที่นิสิตกลุ่มพ้นสภาพที่ลงทะเบียน ทางผู้สอนได้แจ้งผลให้ผลป้อนกลับในการ
ประเมินให้ทราบทุกรายวิชา และแนะน าให้ถอนรายวิชาเพ่ือป้องกันการพ้นสภาพ จากการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาถึงแม้ว่าทางผู้สอนได้แจ้งผลให้ผลป้อนกลับในการประเมินให้ทราบทุกรายวิชาแล้ว แต่ยังมีจ านวน
นิสิตที่พ้นสภาพเกิดข้ึนในปีการศึกษา 2560 ถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราการพ้นสภาพที่ต่ า ทางสาขาฯจึงวางแผน
ในการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนติดตาม
ผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการพ้นสภาพ  
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้อง
ทุกข์อย่างเหมาะสม 
   
 กระบวนการร้องทุกข์ของสาขาบริหารธุรกิจแบ่งเป็น 2 กรณีคือ การร้องทุกข์ด้านผลการเรียน และการ
ร้องทุกข์ด้านอ่ืนๆ   
การร้องทุกข์ด้านผลการเรียน  
 การปฏิบัติเดิมที่ผ่านมาการร้องทุกข์ด้านผลการเรียน ทางนิสิตจะเข้าไปแจ้งความประสงค์ต่ออาจารย์
ผู้สอนโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนิสิตเข้าใจ และด าเนินการแก้ไขให้หากพบว่า
ผลการเรียนไม่ถูกต้อง ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการร้องทุกข์ด้าน
ผลการเรียนโดยเพ่ิมให้มีการตรวจสอบด้วยบุคคลที่  3 เพ่ือเป็นการให้ความยุติธรรมของทั้งตัวผู้สอนและ
นิสิตดังมีรายละเอียดดังนี้  
 

1) ให้นิสิตเขียนค าร้องหากมีปัญหาเรื่องคะแนนสอบหรือเกรดต่ออาจารย์ผู้สอน และเมื่อได้รับค า
ชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอนแล้วให้นิสิตแจ้งความพึงพอใจต่อการชี้แจงผลการเรียน(AUN-05-10)ต่อ
ประธานสาขาบริหารธุรกิจเพ่ือด าเนินการต่อไป เบื้องต้นให้เริ่มทดลองใช้ในวิชาที่สอนโดย
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ 
 
 

ภาพที ่  5.1    ขั้นตอนการร้องทุกข์ด้านผลการเรียน 
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2) การร้องทุกข์ด้านผลการเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน ผ่านช่องทางอ่ืนเช่น โทรศัพท์ อีเมล์  ไลน์ รวมทั้ง
ทางโซเซียลมีเดีย อ่ืนๆ ในส่วนนี้อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้บันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และ
ทางสาขาฯจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ต่อการชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนเพ่ือให้
นิสิตประเมินและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

  การร้องทุกข์ด้านผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการสอบถามผลการเรียนต่อรายวิชาที่สอน
โดยอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจจ านวน 1 รายวิชา  ทั้งนี้นิสติได้ใช้วิธีการสอบถามผ่านไลน์ และมีความพึง
พอใจต่อการชี้แจงผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน  
  การปรับปรุงกระบวนการร้องทุกข์ด้านผลการเรียนในปีการศึกษา 2560 พบว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่
ท าให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการเรียนการสอนและประธานสาขาฯได้รับรู้ข้อมูล ท าให้ทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนได้รับความยุติธรรม แต่จ านวนผู้ร้องทุกข์ด้านผลการเรียนมีน้อยมากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น 
ในปีการศึกษา 2561 ทางสาขาฯ จะน าขั้นตอนการร้องทุกข์ด้านผลการเรียนน าไปใช้ในวิชาของหลักสูตรที่
สอนโดยอาจารย์นอกสาขา รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนใน
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
การร้องทุกข์ด้านอ่ืนๆ  

 การร้องทุกข์ด้านอ่ืนๆ นิสิตของสาขาฯ สามารถแจ้งข้อร้องทุกข์โดยตรงกับ (1) อาจารย์ที่ปรึกษา  
(2) ประธานสาขา (3) คณบดี และ (4) การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่ายกิจการนิสิต
โดยทางหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไข
เบื้องต้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินัยหรือความประพฤติร้ายแรงจะส่งเรื่องให้งานกิจการนิสิตเป็นผู้ด าเนินการ
ตั้งกรรมการวินัย(AUN-05-12)เพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงและงานผลต่อคณบดีต่อไป 
 

ตาราง 5.3 ระดับรับฟังความคิดเห็นและวิธีการเข้าถึง 
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ระดับ วิธีการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา -เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

- ทางโทรศัพทเ์มื่อมีกรณีเร่งด่วน 
- ผ่านระบบ social media 

ประธานสาขา - การเข้าพบประธานสาขาโดยตรง  
-การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ทางโทรศัพทเ์มื่อมีกรณีเร่งด่วน 
- ผ่านระบบ social media 

คณบดี - การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ ประธานสาขา 
- การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ฝ่ายกองกิจการนิสิต 
- การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง 
- ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถามในวันคณบดีพบนิสิตแต่ละสาขา 
- ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 

คณะกรรมการร้องทุกข์ของ
ฝ่ายกิจการนิสิต    

- ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่ายกิจการนิสิต    
 

 

  ในปีการศึกษา 2560  ที่ผ่านมา จากแบบสรุปการเข้าถึงหลักสูตรและช่องทางการร้องทุกข์ (AUN-
05-13) พบว่านิสิตรับทราบช่องทางการร้องทุกข์ดังกล่าวทุกช่องทาง แต่ช่องทางท่ีทราบมากที่สุด คือผ่าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยประเด็นของการร้องทุกข์ด้านอื่นๆ ไม่พบเห็นประเด็นปัญหาที่มากนักในปี
การศึกษา 2561 ทางสาขาฯ จะน าค าแนะน าของนิสิตในเรื่องการจัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นไว้หน้า
ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อเพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ ในกรณีท่ีนิสิตไม่สะดวกในการเข้าพบ
โดยตรง รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจต่อการร้องทุกข์ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-05-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.ศ. 2559 (มคอ.2)* 
2. AUN-05-02 รายละเอียดของรายวิชาหรือมคอ.3 และมคอ.4* (http://tqf.buu.ac.th) 
3. AUN-05-05 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง การรับเข้าศึกษา http://www.buu.ac.th/recruit) 
4. AUN-05-06 รายงานการรับหลักสูตรบริการธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
5. AUN-05-07 ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต (http://reg.buu.ac.th) 
6. AUN-05-08 รายงานผลสอบ Pre-Exit Exam สาขาบริหารธุรกิจ  
7. AUN-05-09 รายงานผลการทวนสอบปีการศึกษา 2559 
8. AUN-05-10 แบบสรุปความพึงพอใจต่อการชี้แจงผลการเรียน 
9. AUN-05-11 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

http://tqf.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/recruit
http://reg.buu.ac.th/
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10.AUN-05-12 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวินัยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
11.AUN-05-13 แบบสรุปการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและช่องทางการร้องทุกข์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 

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  



  
หน้า 54       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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 

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  

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  

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 4 

6.4  Competences of academic staff are identified  and evaluated  

     (3)  มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร สายวิชาการ   

3 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  
 

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

3 4  

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
ของกิจกรรมด้านการวิจัยขอ  บุคลากรสายวิชาการ   

3 3  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ตาราง 6.1 ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารย์ - -    
2. รองศาสตราจารย์ - -    

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - -    

4. อาจารย์ 2 4 6 2.13 2 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ - -    

6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

- -    

รวม 2 4 6 2.13 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 

 

ตาราง 6.2 ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 3 - 1 4  

2558 4 1 2 5  

2559 5 - 1 6  
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2560 6 - - 6  

 

ตาราง 6.3 ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ 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 306.17 2.13 144 : 1 

 

ตาราง 6.4 ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

นิสิต/
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร /
นักวิจัยผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/
เดือน/ปี  

ที่
เผยแพร่ 

2557 ตรี อ.อัชราภรณ์ พลยานันท์ การศึกษาระบบตลาดผลไม้ไทยใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอน
เหนือ” 

2557 
 

ตรี อ.อัชราภรณ์ พลยานันท์ วิธีการวิเคราะห์ CATANOVA ของ
ข้อมูลเชิงลักษณะ: กรณีศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญ
มณี 

2557 
 

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

2558 
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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 

การเกษตรท่าใหม่ จ ากัด จังหวัด
จันทบุรี 

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 
อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
 

Design Steps  
for Physic STEM Education 
Learning in Secondary School 
 

2561 
 

ตรี ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  
อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  

การวิเคราะห์องคประกอบเชิงส ารวจ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว

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.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
ตรี 
 

อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก
ของผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้
ขนาดย่อมและขนาดกลาง ในจังหวัด
จันทบุรี 

2561  
 
 

     
     

 

ตาราง 6.5 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ 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 
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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 การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 (วันท่ี 
21 มิถุนายน 2561)  

    ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดท างานวิจัย  
ได้เครือข่ายงานวิจัยเพิ่มเติม  

  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งท่ี 
10 (วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

    ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดท างานวิจัย  
ได้เครือข่ายงานวิจัยเพิ่มเติม 
ได้รับฟังแนวคิด Start up และแนวโน้ม
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน จาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ท่ีปรึกษาด้าน Start up แนวหน้าของ
ไทย  

2 นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ  
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  AUN-QA implementation and 
GAP ( วันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2561)  

    
การประกัน
คุณภาพ 

เพื่อการเป็นผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  ประชุมการเขียนรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561) 

    
การประกัน
คุณภาพ 

เพื่อการเป็นผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  ฝึกอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015      

(วันท่ี 1-6 ตุลาคม 2560)  

    
การบริการ
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการของ
สาขา  

  อบรมมาตรฐานข้อก าหนดท่ัวไปส าหรับหน่วยรับรอง
บุคลากร  ISO 17024 ( 5 – 7พฤศจิกายน 2560)  

    
การบริการ
วิชาการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการของ
สาขา 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การพัฒนาการด้าน การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

การเรียน

การสอน 

วิจัย วิชาการใน

สาขา 

ด้านอื่นๆ 

(ระบุ) 

  EMS Auditor Conversion Training Course (วันท่ี 15-
18 พฤศจิกายน 2560) 

    
การบริการ
วิชาการ 

 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการของ
สาขา 

 

 

 การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยใน เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (วันท่ี 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560)  

    เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนการสอนระดับ
นานาชาติ  

  เชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 

รุ่น 6 (วันท่ี 21-23 มีนาคม 2561)  

    
 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนการสอนด้านสหกิจ
ศึกษานานาชาติ  

  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นท่ี 5 (วันท่ี 7 – 11 สิงหาคม 
2560)  

    เพื่อพัฒนาความสามารถในการด้านการวิจัย 

  การสัมมนา HR talk  
(15 กุมภาพันธ์ 2561) 

    ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

3 นางกุลวดี เนื่องแสง 
 

สัมมนา หัวข้อ “ปรับ e-Commerce ให้ทันกับเทคโนโลยี 
Fintech, Block Chain & Digital Currency”  
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560  
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    ได้รบัความรู้เกี่ยวกับFintech, Block Chainเพื่อ
น ามาปรับใช้กับธุรกิจ 

  อบรม Tips & Trick Excel 
วันท่ี 8 มีนาคม 2561 
ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    
พัฒนาการ

ท างาน 

ได้รับความรู้และสามารถน าเทคนิคการใช้ Excel 
มาปรับใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

  เข้าร่วมสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน     ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับ 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การพัฒนาการด้าน การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

การเรียน

การสอน 

วิจัย วิชาการใน

สาขา 

ด้านอื่นๆ 

(ระบุ) 

มาตรฐานการบัญชี”ของสามคมการบัญชีไทย 
วันท่ี 23- 24 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมตวันนา  

รายการท่ีดิน อาคารแปกรณ์ และ การรับรู้รายได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็น
ส าคัญ วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี 

    ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปรับใช้  ใน
เรื่องการจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning  

  เข้าร่วมสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
เรียนการสอนวิชาการบัญชี”ของสามคมการบัญชีไทย 
วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมตวันนา  

    ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและหัวข้อ
วิจัยเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนยุคไทยแลนด์ 4.0 

4 นายณมณ ศรหิรัญ 
 

สัมมนา หัวข้อ “ปรับ e-Commerce ให้ทันกับเทคโนโลยี 
Fintech, Block Chain & Digital Currency”  
วันท่ี 18 ธันวาคม 2560  
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

    ได้รับความรู้เกี่ยวกับFintech, Block Chainเพื่อ
น ามาปรับใช้กับธุรกิจ 

  อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    ใช้ส าหรับการปรับปรุงเอกสารการสอนให้ทันสมัย 

  อบรมหลักสูตร “FinTech and Blockchain”  
วันท่ี 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2561 

    ใช้ส าหรับการปรับปรุงเอกสารการสอนให้ทันสมัย 



  หน้า 59       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การพัฒนาการด้าน การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

การเรียน

การสอน 

วิจัย วิชาการใน

สาขา 

ด้านอื่นๆ 

(ระบุ) 

ณ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  อบรมหลักสูตร “The Global e-Commerce Talent – 

Train the Trainer” 
วันท่ี 10 – 15 มิถุนายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ใช้ส าหรับการปรับปรุงเอกสารการสอนให้ทันสมัย 

5 นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็น
ส าคัญ วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี 

    ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปรับใช้  ใน
เรื่องการจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning 

  Alibaba Training the Trainer 
วันท่ี 10 -15 มิถุนายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

    ได้รับความรู้การท าธุรกิจด้าน E-commerce และ
สามารถน าความรู้มาสอนในวิชา Digital 
Marketing 

6 นางสาวรัฐดากร  
บ ารุงศาสตร์ 
 

เข้าร่วมโครงการเสวนาเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง 

การใช้งานระบบการศึกษาระบบการจัดหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานระดับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ

ระบบการเรียนการสอน  วันท่ี 18 มกราคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  

    ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรและการ
ระบบการเรียนการสอน 

  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การใช้งาน BuuLms 

(Versionใหม่) โปรแกรม E-Learning ของมหาวิทยาลัย  

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561  

    
พัฒนาการ

ท างาน 

ได้รับความรู้และสามารถน าเทคนิคการใช้ 
BuuLms (Versionใหม่) โปรแกรม E-Learning 
มาปรับใช้กับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การพัฒนาการด้าน การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

การเรียน

การสอน 

วิจัย วิชาการใน

สาขา 

ด้านอื่นๆ 

(ระบุ) 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มากขึ้น 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็น
ส าคัญวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี 

    ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปรับใช้  ใน
เรื่องการจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2561  
วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถสร้างแผนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
ได้ 

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา  
วันท่ี 19-21 กรกฏาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 

    ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและ
ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ตาราง 6.7 ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560   หลักสูตร  บริหารธุรกิจ  คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมลู : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 



  หน้า 61       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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/

สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบั

น 

ชาติ นานา 

ชาติ 
  ทางทะเล ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เก่ียว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

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 

/      / International 

Conference 

on Social 

Sciences and 

Management, 

2018       /  /   สกว 



  หน้า 62       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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/

สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบั

น 

ชาติ นานา 

ชาติ 
  ทางทะเล ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เก่ียว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

หน่วย

งาน 

Institute in 

World 

Competitive

ness 

Chiangmai 

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   /        /  



  หน้า 63       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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/

สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบั

น 

ชาติ นานา 

ชาติ 
  ทางทะเล ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เก่ียว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

หน่วย

งาน 

 

4 นางกุลวดี 

 เนื่องแสง 

/   Enhancing 

Graduate 

Employabilit

y: 

Employment 

Knowledge 

and Skills 

Gap among 

Fresh 

Graduates. 

/     /  Kasetsart 

University 

Annual 

Conference 

2016  
 

/        /  

5 นายณมณ  

ศรหิรัญ 

/   การวิเคราะห์

องค์ประกอบ

เชิงส ารวจ

ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการเรียน

การสอนวิชา

ฟิสิกส์พื้นฐาน

/     /  สมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษา

เอกชนแห่ง

ประเทศไทย 

ในพระ

ราชูปถัมภ์ 

สมเด็จ

2018   /        /  



  หน้า 64       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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/

สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบั

น 

ชาติ นานา 

ชาติ 
  ทางทะเล ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เก่ียว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

หน่วย

งาน 

ระดับอุดม 

ศึกษา 

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

6 นางสาวภัญนภัส  

พฤกษากิจ 

/   ปัญหาและ

อุปสรรคใน

การส่งออก

ของผู้

ประกอบ 

การแปรรูป

ผลไม้ขนาด

ย่อมและ

ขนาดกลาง 

ในจังหวัด

จันทบุรี 

/     /  การประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

ครั้งท่ี 6  

2018       /    /  

7 นายลัญจกร   

สัตย์สงวน/ 
นางสาวภัญนภัส  

/   การวิเคราะห์
องคประกอบ
เชิงส ารวจท่ี

/     /  National 
Conference 
on 

2018  
 

    /    /  



  หน้า 65       รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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/

สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบั

น 

ชาติ นานา 

ชาติ 
  ทางทะเล ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เก่ียว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

หน่วย

งาน 

พฤกษากิจ/ 

นางสาวรัฐดากร 

บ ารุงศาสตร์ 

ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมา
ท่องเท่ียวหาด
เจ้าหลาว 
จังหวัด
จันทบุรี 

Administrati
on and 
Managemen
t: NCAM 

รวม  7 - -  7 - - - - 6 1   - - 4 - - - 3 - 1 - 6 สก

ว 



  
หน้า 66 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

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  

 หลักสูตรและคณะร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย

วิชาการ เช่น แผนอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ รวมถึงมีการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

ในกรณีที่อาจารย์ในหลักสูตรลาออก เลิกจ้าง และเกษียณอายุงาน หลักสูตรมีการก าหนด

แผนปฏิบัติงานในการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ที่มีความเหมาะสมในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์ เพ่ือให้มีอาจารย์

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยหลักสูตรเสนอคณะเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตราก าลังตามแผน 

คณะพิจารณากรอบอัตราเดิมที่ยังคงว่าง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรอบอัตราเดิม หรือ ขอกรอบอัตรา

ผ่านกองแผนงาน หลังจากนั้นมีการขออนุมัติด าเนินการสรรหาตามกรอบ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เหมาะสม 
 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการเงินและสาขาการตลาด ซึ่งปรับ
ลดจากเดิม 3 สาขา โดยตัดสาขาการจัดการออก เนื่องจากในหลักสูตร พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีนิสิตสนใจ
เลือกเรียนในสาขาการจัดการน้อยเม่ือเทียบกับการเลือกสาขาวิชาการเงินและการตลาด ทางหลักสูตรได้
ปรับแผนการรับนิสิตและประมาณการจ านวนนิสิตในสาขาการเงินและการตลาด ดังต่อไปนี้ 
 
  

ตาราง  6.8  แสดงจ านวนนิสิตและอาจารย์ที่ผ่านมาและประมาณการ 3 ปีข้างหน้า 

 
 

จ านวนนิสิตที่ผ่านมาและประมาณการจ านวนนิสิต 3 ปีข้างหน้า 

 สาขา 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
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 การจัดการ 35 22 13 9 21 - - - - - 

การตลาด 64 40 40 30 32 25 25 20 20 20 

การเงิน 44 46 37 44 52 40 40 40 40 40 

รวม 143 108 90 82 105 65 65 60 60 60 

จ านวนอาจารย์ที่ผ่านมาและประมาณการจ านวนอาจารย์ 3 ปีข้าหน้า  

 สาขา 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 การจัดการ      3 3 3 3 3 

การตลาด      1 2 2 2 2 

การเงิน      2 3 3 3 3 

รวม      6 8 8 8 8 

 
ตาราง  6.9  แผนการลาศึกษาต่อและแผนขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 ประมาณการอัตราก าลังลาศึกษาต่อ / ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. ดร.ลัญจกร สัตยสงวน /   ผศ.    

๒. อ.กุลวดี เนื่องแสง /   ผศ.    

๓. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ /    ผศ.   

๔. อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ /    ผศ.  ศึกษาต่อ 

๕. อ.ณมณ ศรหิรัญ /    ผศ.  ศึกษาต่อ 

๖. อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ /     ผศ.  

๗. อัตราใหม่สาขาการตลาด  /     ผศ. 

๘. อัตราใหม่สาขาการเงิน  /     ผศ. 

  
  แผน (ตาราง 6.9) มีการจัดท าร่วมกันโดยมีการหารือในระดับหลักสูตรและประชุมร่วมกันในระดับ

คณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้ก ากับและติดตามการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน การ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องทุกปี  
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  การด าเนินการตามแผน (ตาราง 6.9) ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ดังนี้ 

  1. คณะไดส้รรหาอาจารย์ใหม่เพ่ิมเติม 1 อัตรา โดยอยู่ระหว่างการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และคณะได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ 1 อัตรา  
 2. อาจารย์ใหม่ 1 ท่านที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559 ยังคงอบรมด้านการเรียนการสอนอีกครั้ง 
เพราะมีประสบการณ์การสอนน้อย                                                                
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่เข้ารับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการและ
ด้านวิจัยอย่างน้อยด้านละ 1 หลักสูตร  
 
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 

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและด้านอ่ืน 

2 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา โดยประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือก าหนดภาระงานผู้สอนแต่ละภาคการศึกษา

ตามแผนการเรียนของหลักสูตร และรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือนิสิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน ฯ และ

ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมของอาจารย์

แต่ละท่าน และก าหนดการท าวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและแหล่งทุน รวมถึงแจ้งปฏิทิน

การเสนอค าของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่าน

พิจารณาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการเสนอของบประมาณสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้

หลักสูตรมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเขียนข้อเสนองานวิจัย

ดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2560 ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับปรุงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ลดลง 

การก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

บูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้อาจารย์มีภาระงาน

สอนชั้นต่ า 6 หน่วยกิตบรรยาย และไม่เกิน 12 หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ เพ่ือให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรได้มีเวลาปฏิบัติภาระงานด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัยและตามประกาศ ก.พ.อ.  
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ตาราง 6.10 แสดงภาระงานสอนของอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2560 

ชื่อ – นามสกุล ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

ชั่วโมงสอน การเตรียม

สอน/ตรวจงาน 

การให้

ค าปรึกษา 

งานวิจัย / บริการ

วิชาการ / กิจกรรมอื่นๆ  

1. นายลัญจกร สัตย์สงวน 12 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 

2. นางสาวกุลวดี เนื่องแสง 9 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 

3. นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ 6 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 

4. นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ 12 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 

5. นายณมณ ศรหิรัฐ 15 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 

6. นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 15 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 3 ชม. 

ชื่อ – นามสกุล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ชั่วโมงสอน การเตรียม
สอน/ตรวจงาน 

การให้
ค าปรึกษา 

งานวิจัย / บริการ
วิชาการ / กิจกรรมอื่นๆ  

1. นายลัญจกร สัตย์สงวน 7.6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 10.4 ชม. 

2. นางสาวกุลวดี เนื่องแสง 20.5 ชม. 0.5 ชม. 6 ชม. - 

3. นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ     12 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 

4. นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ 14.1 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 2.9 ชม. 

5. นายณมณ ศรหิรัฐ 14.1 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 2.9 ชม. 

6. นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 12 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 

 

ในปีการศึกษา 2560 ด้านภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เห็นได้ว่า มีค่า FTE จาก

รายวิชาที่อาจารย์ได้สอนให้ในหลักสูตร 306.17 และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนิสิตของ

หลักสูตร อยู่ที่ 1 : 144 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีการศึกษา 2559 ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการสรรหาอาจารย์

ใหม่เพ่ิมเติมตามแผน (ตาราง 6.9)   
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 การด าเนินการด้านการการจัดภาระงานการสอนให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนบางคนมี

เวลาในการการก ากับติดตาม เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ การด าเนินการในปี 2560 มีการก าหนดภาระการสอนของอาจารย์บางคนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่

เกิน 12 หน่วยกิต) ปรับลดภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 2 ลดลง เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนได้

พัฒนาด้านคุณภาพด้านเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยและ 
ด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ตาราง 6.1)  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยครบทุกคน (ตาราง 6.12)  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนมีงานบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก ได้แก่   

- โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560  

- การด าเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

โดยชุมชนระดับจังหวัด 

- โครงการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตราด ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

 

- วิทยากรบรรยาย การดูแลผู้สูงอายุ ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  

จันทบุรี   

- ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมชาวจันทบุรี 

 
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 
 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการด าเนินการโดยงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต โดยปฏิบัติ

ตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตรมีการวิเคราะห์

อัตราก าลังร่วมกับคณะ และแจ้งขอกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งแจ้งการประกาศสรรหาให้กับงานการ
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เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต  งานเจ้าหน้าที่จะประกาศรับสมัคร แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศผลผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง และบรรจุแต่งตั้งต่อไป  

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการ

ประเมินผลการทดลองงาน การด าเนินการด้านการสรรหาและการคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  

หลักสูตรและคณะได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบเกณฑ์การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน 

โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรต้องขอต าแหน่งทางวิชาการ และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระยะเวลาที่ตกลงกับหลักสูตร 

และคณะ  

ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย

บูรพาพ.ศ. 2554   

ตัวอย่างการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในหลักสูตร ข้อ 32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณ

การสอนต่อนิสิต (8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับค าปรึกษา โดยสมควร โดยแจ้งประกาศ

ให้ทราบ (10) แจ้งให้นิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การก าหนดต าราประกอบการสอน ในปริมาณ

ที่เหมาะสมกับระดับและเนื้อหา (11) สอนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งงานสอน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร หากมีการงดสอนได้มีการสอนชดเชย 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว และไม่มี

การกระท าผิดจรรยาบรรณร้ายแรง  

นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริมในด้านจริยธรรมวิชาชีพ โดยอาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมด้านการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ใหม่ได้อบรม Active Learning และเข้าอบรม

หลักสูตรด้านเทคนิคการสอนและการประเมินผล อีกครั้ง (เม่ือปีการศึกษา 2559 เข้าอบรมแล้วครั้งหนึ่ง)  

รายละเอียดการสรรหา การคัดเลือก และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ มีการ

เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ใน website ของมหาวิทยาลัย  

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 

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

  การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ในปี

การศึกษา 2560 คณบดียังคงมีนโยบายทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงแล้วในปีการศึกษา  2559 

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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และได้น าไปใช้แล้ว เนื่องจากมาตรฐานภาระงานที่ปรับปรุงไป ยังมีบางประเด็นที่ไม่สะท้อนลักษณะการ

ปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานภาระงานของคณะ ที่มีรองคณบดีเป็นประธานกรรมการ 

และคณะกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์แต่ละหลักสูตร ๆ ละ 2 คน รวมถึงอาจารย์จากกลุ่มวิชาศึกษา

ทั่วไป อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน จึงได้ประชุมทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงไปแล้วอีกครั้ง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงล่าสุดนี้จะน าไปใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562  

  หลักสูตรและคณะได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรแต่ละคน เพ่ือระบุและประเมินผล

สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (AUN-06-05 และ AUN-06-06) โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

- ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา คิดเป็น   
สัดส่วน 70% โดยแบ่งออกเป็นภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย 
ภาระงานวิชาการอ่ืน ๆ ภาระงานบริหาร และภาระงานอื่น ๆ 

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

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

  - การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 
 จากการประเมินทั้งสองข้างต้น คณะได้น าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น

เงินเดือนต่อไป   
 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 

are implemented to fulfill them (8)  มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

การระบุความต้องการการฝึกอบรมของสาขาบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2560 ก าหนดโดยคณะ
และตามความต้องการของคณาจารย์ โดยการสอบถาม และพูดคุยเก่ียวกับความต้องการอบรมและพัฒนา 
ซึ่งหลักสูตรได้ระบุความต้องการการฝึกอบรมไปยังคณะ และคณะจะจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาต่อไป 
ส่วนการฝึกอบรมภายนอกคณะ หลักสูตรและคณะส่งเสริมและสนับสนุนด้านเวลา และงบประมาณในการ
ฝึกอบรม ผลการด าเนินงานด้านฝึกอบรมปีการศึกษา 2560 จากตาราง 6.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมด 6 ท่าน ได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองตามที่ก าหนด โดยคณาจารย์ส่วนใหญ่เข้าอบรมด้านการ
เรียนการสอนและด้านการวิจัยและด้านวิชาการ อย่างน้อยด้านละ 1 หลักสูตร  
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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 

คณะและหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และทุนส่งเสริมการวิจัยภายในคณะ รวมถึงการส่งเสริมและการ

จูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัย นอกจากนี้คณะและหลักสูตรยังมีการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจโดยให้เงินรางวัลงานวิจัยตามประกาศของคณะ (AUN-06-07) พูดยกย่องในที่ประชุมคณะ และ

ประกาศยกย่องในเว็บไซท์คณะ นอกจากนี้คณะยังมีการบริหารผลการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการสอนเกิน

ภาระงาน โดยเบิกค่าตอบแทนส าหรับภาระงานส่วนเกินได้ ส าหรับในกรณีที่มีการให้บริการวิชาการ 

สามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วย  

ตาราง 6.11 การบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตร 

ภาระงาน ร้อยละของ
ภาระงาน 

การจูงใจด้านอ่ืนๆ 

1. งานสอน 40% เบิกค่าตอบแทนเกินภาระงานขั้นต่ า 9 หน่วยภาระงาน 

2. งานวิจัย 30% - การประกาศยกย่องในที่ประชุมคณะ และในเว็บไซต์คณะ 
-การสนับสนุนเงินรางวัล 

3. งานวิชาการอ่ืน ๆ 10%  
น าไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. งานบริหาร 10% 

5. งานอ่ืน ๆ 10% 

 

 การทบทวนการบริหารผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ยังคงมีการด าเนินการอยู่ โดย

คณะกรรมการทบทวนมารฐานภาระงานของคณะ  

 จากการสอบถามในที่ประชุมคณะ ด้านความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การข้ึนเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงานการสอนขั้นต่ า การ



  
หน้า 74 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รางวัลที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของคณะ  

 

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 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคณบดีได้ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลลากร

สายวิชาการของคณะมีงานวิจัยอย่างน้อย 1 งานวิจัย (ท้ังเป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นผู้วิจัยวิจัยร่วม) 

ภายในปีการศึกษา 2560   

การด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ด าเนินงานพัฒนางานวิจัย และการ

ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิตในช่วงปีการศึกษา 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 

2560) และปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เห็นได้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร

มีจ านวนงานวิจัยก าลังด าเนินการรวมทั้งสิ้น  5 งานวิจัย และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 8 งานวิจัย ซึ่งเพ่ิมข้ึน

จากเดิมในปีการศึกษา 2559     

 
ตาราง 6.12 จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 

 

ชื่อ ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ 
งานวิจยัก าลัง
ด าเนินการ 

งานวิจัยท่ี
ตีพิมพ/์เผยแพร ่

1. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน 1 4  จ านวนงานวิจัย
นับซ้ า 

2. อ.กุลวดี เนื่องแสง 2 3  จ านวนงานวิจัย
นับซ้ า 

3. ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 2 2  จ านวนงานวิจัย
นับซ้ า 

4. อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ - 4  จ านวนงานวิจัย
นับซ้ า 
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5. อ.ณมณ ศรหิรัญ 2 2  จ านวนงานวิจัย
นับซ้ า 

6. อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ - 3  

 
 

รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 6 
1. AUN-06-05 ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. AUN-06-06 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. AUN-06-07 ประกาศการให้เงินรางวัลด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 

AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
- ไม่ประเมิน- 
 
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  
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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 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and  

 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 4  

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์  

3 4  

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

3 3  
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

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 รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน   

4 4  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 

 

 

 

 

ตาราง 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) 

1/2555 N/A N/A 277 137 132 
1/2556 N/A N/A 280 107 104 

1/2557 480 504 187 94 90 

1/2558 608 515 221 116 113 
1/2559 N/A 830 154 77 69 
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หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 

ตาราง 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 

2555 137 132 164 158 162 155 206 204 27 17 666 

2556 107 104 112 106 154 111 153 149 27 6 476 

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 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ท่ี 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 

 

ตาราง 8.3 ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้ปี 
< 4 ป ี 4 ป ี > 4 ป ี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2555 137  90 7 25 3 1  
2556 107  90 3 13   ก. 5 -  

2557 94    6  ข.  2 3 1ง 
2558 116    15     1  -  
2559 77    14 3   

2560 67    9 - -  
ก. พ้นสภาพ 10 คน ย้ายคณะ 3 คน โดยย้ายมาจากสาขา IT และ IS เข้ามาเพ่ิม 4 คน   

ข. พ้นสภาพ 8 คน แต่ย้ายมาจากสาขา EBC เข้ามาเพ่ิม 1 คน 

ค. พ้นสภาพ 3 คน แต่มีนิสิตย้ายมาจากสาขา IT เข้ามาเพ่ิม 2 คน 

ง. พ้นสภาพ 1 คน ปี 4 ต้นไป เนื่องจากก าลังด าเนินการมาช าระเงิน 

ผลการด าเนินงาน 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date  
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
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ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
หลักสูตรร่วมกับคณะฯก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่และมีประกาศที่ชัดเจน โดย

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย http://regservice.buu.ac.th/ (AUN-08-05) มีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ (Roadshow) ของคณะในโรงเรียนต่าง ๆ ซ่ึงโครงการรับเข้าผู้เรียน
ต่าง ๆ ของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด โดยรับบุคคลที่ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากโรงเรียนในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 

ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ลพบุรี และสระบุรี 

2. โครงการรับตรงท่ัวประเทศ โดยรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนทั่วประเทศ 

3. โครงการ Admissions โดยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนทั่ว

ประเทศ 

4. โครงการพิเศษ ดังนี้  

- โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 

- โครงการเพชรตะวันออก 

- โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" 

- โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 

- โครงการโควตาพิเศษ MOU 

5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี โดยรับ

บุคคลที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 12 จังหวัดภาคตะวันออก 

หลักสูตรได้เปิดรับนิสิตใหม่ตามรอบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 

โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด โครงการรับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ โครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และโครงการ Admission โดยผ่าน

การตรวจสอบคุณสมบัติ คะแนนสอบ และการสัมภาษณ์ ถ้าจ านวนผู้สมัครในแต่ละโครงการต่ ากว่า

แผนการรับนิสิต คณะจะมีการเปิดรับในโครงการขยายโอกาส ฯ เพิ่มเติมหลังโครงการ Admission 

ในปีการศึกษา 2560 จากทุกโครงการที่มีการรับสมัครดังกล่าว พบว่า นิสิตใหม่ทีล่งทะเบียนช่วง

เปิดภาคการศึกษาต้น (หลังช่วงเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา-2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2560) มี

http://regservice.buu.ac.th/
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จ านวน 67 คน (AUN-08-05) ซ่ึงมีจ านวนที่มากกว่าแผนการรับนิสิตที่แจ้งกองแผนงานของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 55 คน  

  

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (2) มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลอืกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ

และเกณฑ์ 

  การระบุวิธีการการรับเข้าผู้เรียนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนของหลักสูตร ด าเนินการโดยการ 

ก ากับดูแลจากหน่วยงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักสูตรจะแจ้งคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก  

และจ านวนรับสมัคร ผ่านคณะไปยังหน่วยงานรับเข้าศึกษาข้างต้น ส่วนวิธีการ ระยะเวลาในการรับสมัคร  

และคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาลัย โดยระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาตรี มีประกาศให้ทราบทั่วกันทาง website : http://regservice.buu.ac.th/ (AUN-08-06) 

 

ตารางที่ 8.4 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 

 
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 8.5 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 8.6 จ าแนกนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) สาขาบริหารธุรกิจตามโครงการรับเข้าผู้เรียน 

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

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 และ 2560 ตามตารางท่ี 8.4 – 8.6 พบว่าในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ช่อง

ทางการรับเข้าของผู้เรียนในโครงการขยายโอกาส ฯ และโครงการรับตรง 12 จังหวัด มีสัดส่วนที่มากกว่า

เมื่อเทียบกับสัดส่วนของโครงการ Admission และโครงการรับตรงทั่วประเทศ ได้แก่ 42% : 39% และ 

48% : 46% ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 สังเกตได้ว่าช่องทางการรับเข้าของผู้เรียน

โครงการขยายโอกาส ฯ และโครงการรับตรง 12 จังหวัด มีสัดส่วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ 

โครงการ Admission และโครงการรับตรงทั่วประเทศ ได้แก่ 36% : 60% เมือ่ตรวจสอบแล้ว พบว่านิสิต

ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก แสดงว่านักเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ

ในช่องทางการรับเข้าทั้งประเทศด้วย หลักสูตรจึงมุ่งเน้นแนะแนวหลักสูตรในโรงเรียนของจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด   
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 นอกจากนี้ในภาพรวมนิสิตที่มาจากช่องทางการรับเข้าท้ังประเทศมีผลการเรียนในสาขาบริหารธุรกิจ

ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางการรับเข้า 12 จังหวัด ท าให้หลักสูตรต้องให้ความส าคัญในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนิสิตที่มาจากช่องทางการรับเข้า 12 จังหวัดมากขึ้น  

  

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

performance, and workload (3)  มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง

วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

หลักสูตรมีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน และศักยภาพทางวิชาการของนิสิต โดย

คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (AUN-08-07) ท าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการเรียน ให้ค าแนะน า

ด้านการเรียน รับฟังปัญหา และหาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น กรณีที่นิสิตต้องการ

ถอนรายวิชาระหว่างภาคเรียน นิสิตต้องน าแบบฟอร์มถอนรายวิชาจากงานวิชาการของวิทยาเขต มาพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะสอบถามสาเหตุของการถอนรายวิชาและให้ค าแนะน าการวางแผน

ลงทะเบียนใหม่ในรายวิชาที่ถอนในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป (บางรายวิชาเปิดสอนทุกภาค

การศึกษา หรือบางรายวิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง) ก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะลง

นามในใบถอน  

นอกจากนีอี้กช่องทางหนึ่งในการติดตามดังกล่าว ด าเนินการโดยตรวจสอบผ่านระบบทะเบียนและ

สถิตินิสิต (AUN-08-08) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในแต่ละชั้นปี จะทราบถึงผลการเรียนแต่ละภาค

การศึกษา หากผลการเรียนของนิสิตอยู่ในสถานะรอพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีจะมีการเรียกพบ 

เพ่ือให้ค าแนะน าและวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างเหมาะสม 

หลักสูตรมีระบบหน่วยกิต และมีการประเมินผลการเรียนด้วยระบบการให้คะแนนแบบมีระดับข้ัน

โดยมีค่าระดับขั้น แบบ A–F โดยหลักสูตรมีการก ากับ และติดตามภาระการเรียนของนิสิต ซึ่งหลักสูตรได้

ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 9 ถึง 21 

หน่วยกิต และเป็นแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ ตามตาราง 8.7 หากนิสิตคนใดมีความประสงค์จะลงทะเบียน

น้อยหรือมากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือสอบถามเหตุผลและ

แนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงนิสิตที่ย้ายสาขาเข้ามาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ 

ท าให้ไม่เป็นตามแผนการเรียนของหลักสูตร นิสิตจะได้รับการให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน  

 ผลที่ได้จากระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ และภาระการ

เรียน ได้แก่ นิสิตได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรับการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการรับทราบภาระการเรียนที่เป็นปัจจุบันของนิสิต และคอยช่วยวางแผนการเรียนใน
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อนาคตส าหรับนิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปกติได้ ช่วยให้นิสิตตระหนักถึง

สถานภาพการเรียนในปัจจุบัน และแผนการเรียนในอนาคตของตนเอง 

ภาระการเรียนของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแผนการเรียนของแต่ละ

ชั้นปีแสดงในตาราง 8.7   

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ด าเนินการติดตามนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนโดยการส ารวจดู

ว่ามีนิสิตที่มีสภานภาพรอพินิจจ านวนกี่ราย เพื่อด าเนินการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต 

จากการส ารวจในภาคเรียนที่ 2 / 2560 ปรากฎว่านิสิตของสาขาบริหารธุรกิจมีสถานภาพรอพินิจจ านวน 

22 ราย จากจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 343 คน หรือร้อยละ 6.43  

 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของแต่ละชั้นปีติดตามผลการเรียนของนิสิต

กลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และสิ้นปีการศึกษา 2560 สรุปผลการด าเนินงาน มีนิสิตพ้นสภาพ 3 คน ก าลัง

ศึกษาอยู่ 19 คน และมีนิสิต 10 คนที่มีสถานะภาพรอพินิจในปลายปีการศึกษา 2559  

 

 

 

 

ตาราง 8.7  แสดงภาระการเรียนของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2559  

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน

วิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ 

จ านวน

วิชา 

จ านวน

หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ 

ปี1 7 20 20 7 20 20 

ปี2 7 19 19 7 21 22 

ปี 3 6 18 18 6 18 18 

ปี 4 2 6 6 5 15 15  

 

ตาราง 8.8 แสดงสถานะภาพรอพินิจในปลายปีการศึกษา 2560 
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 สถานะภาพรอพินิจ 

ภาคต้นปี 2560 

สถานะภาพรอพินิจ

ภาคปลายปี 2560 

พ้นสภาพในปีการศึกษา 

2560 (code 60) 

นิสิตปี 1 4 1 1 

นิสิตปี 2 การตลาด 3 3 3 

นิสิตปี 2 การเงิน  1 1 0 

นิสิตปี 3 การตลาด 2 1 0 

นิสิตปี 3 การเงิน 0 1 0 

นิสิตปี 3 การจัดการ 0 0 0 

นิสิตปี 4 การตลาด 1 0 0 

นิสิตปี 4 การเงิน 0 0 0 

นิสิตปี 4 การจัดการ 0 0 0 

รวม 11 7 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 กิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ

การบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของนิสิตในแต่ละ

ชั้นปี เพ่ือท าหน้าที่ดูแลด้านการเรียน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี อย่าง

น้อยจะมีวิชาทีส่อนในชั้นปีนั้นด้วย เพ่ือให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษา โดยใช้เวลาในช่วงก่อนเริ่มเรียนหรือ

หลังเลิกเรียนพูดคุยสอบถามนิสิตถึงปัญหาเก่ียวกับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งคณะได้

ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ อยู่แล้ว  

หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพของนิสิต

ในหลักสูตรร่วมกับคณะและหลักสูตรอ่ืน โดยด าเนินการทั้งในภาพรวมของคณะและหลักสูตร  

ตาราง  8.9   โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (1) และทักษะการประกอบอาชีพ(2) 

 ปี1 ปี2 ปี3 ปี 4 

MK FN MM MK FN MM MK FN 
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 ปี1 ปี2 ปี3 ปี 4 

MK FN MM MK FN MM MK FN 

1. โครงการปฐมนิเทศ (1)  /         

2. โครงการปัจฉิม / กิจกรรมรับสมัครงาน (2) (ELO_2)       / / / 

3. โครงการเรียนอะไรให้มีความสุข (2)   / /       

4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าเพื่อเตรียม

ความพร้อมส าหรับการท างาน (1) 

   / / / / / / 

5. โครงการสอบวัดระดับ  Pre HSK (1)  /   /    /  

6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปแลกเปลี่ยน

ภาษาฯ (2) (ELO_4) 

       /  

7. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัย ณ ประเทศจีน (1) (ELO_4) 

       /  

8. โครงการศึกษาดูงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการตัด

การความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน (2) (ELO_1 / 

ELO_2)  

   /   /   

9. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน (1) /         

10. กิจกรรม Sharing Day  (2)    / / /    

11. โครงการศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และเศรษฐกิจพอเพียง (1) (ELO_2 /ELO_3)  

   /   /   

12. โครงการศึกษาดูงานช่องทางการจัดจ าหน่าย(2) 

(ELO_1)  

    /     

13. โครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ (2)  (ELO_1) / / / / / / / / / 

14. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน Young      /   / 
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 ปี1 ปี2 ปี3 ปี 4 

MK FN MM MK FN MM MK FN 

Financial Star Competition 2018 (2) (ELO_1)  

15. กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจในวิชการการเป็น

ผู้ประกอบการ (2) (ELO_1 /ELO_2 /ELO_3)  

      / / / 

16. โครงการเทคนิคการน าเสนอมืออาชีพ (2) (ELO_4) /         

17. โครงการอบรมโปรแกรมเงินเดือนและบัญชีส าเร็จรูป 

(2)  (ELO_1)  

   /   /  / 

18. โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิต (2) (ELO_1)    /   / /  

19. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (1) (ELO_3)        / / 

20. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการตลาด (2) (ELO_1) 

(ELO_4) 

         

 

โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ (1) พัฒนาการเรียนรู้ และ (2) ทักษะการประกอบอาชีพ
ของหลักสูตรด าเนินการครอบคลุมนิสิตทุกกลุ่มและชั้นปี  และสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร นอกจากนี้โครงการที่นิสิตด าเนินการโดยผ่านหน่วยงานด้านกิจการนิสิต เช่น สโมสรนิสิตคณะ
และองค์การนิสิต ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการเองทั้งการวางแผนงาน รูปแบบกิจกรรม และ
งบประมาณ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 

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  

การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการวิจัยจากส่วนกลางของวิทยาเขต 
เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น หลักสูตรได้ประชุมหารือคณาจารย์ เพ่ือส ารวจความ
ต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนิสิต และเสนอความต้องการ
ดังกล่าวให้กับคณะ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และด าเนินการจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้
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มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตจันทบุรีรับผิดชอบในส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยนิสิตสามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ของห้องสมุด ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (wifi) นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ การบริการด้าน
ต่าง ๆ และยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในแต่ละส่วน เช่น เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  เจ้าหน้าที่ดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เป็นต้น โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรช่วยตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบความเสียหาย เพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป  

ระบบการด าเนินงานด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ของกองบริหารวิทยา
เขตมีการด าเนินงานร่วมกับคณะฯและหลักสูตร ดังนี้  

อาคารกิจกรรมนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติวหนังสือ 
การประชุมเพ่ือเตรียมกิจกรรม/โครงการ  

สถานที่ออกก าลังกาย ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล ห้องฟิตเนส และโรงยิมเน
เซี่ยม เพื่อให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความชอบของตนเอง  

หอพักของวิทยาเขตยังมีห้อง Common room ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ทีวี ระบบ wifi เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อนคลายนอกเวลา
เรียน 

หลักสูตรได้เสนอคณะให้จัดซื้อหนังสือเข้าสมุดเพ่ิมมากข้ึน โดยงบประมาณปี 2561 ทางคณะได้
จัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จ านวน 12,500 บาท 

ในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของนิสิต คะแนนภาพรวม 3.95 (AUN-08-09) 
 

การจัดบรรยากาศการเรียนรูด้้านสังคม 
 ทางหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างราบรื่นมีความสุข ส าหรับการจัดบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางสังคมในการเรียนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกิจกรรมให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม สนับสนุนให้นิสิตได้เล่น ท างานและเรียนรู้จากกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
 

การจัดบรรยาการการเรียนรูด้้านจิตวิทยา  
 การสร้างบรรยากาศด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ทางหลักสูตรมุ่งเน้นที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
กระตุ้นและสนับสนุนให้นิสิตมีความอยากรู้อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ เพื่อให้นิสิต
เกิดความมั่นใจในตัวเองเพ่ิมข้ึน การส่งเสริมให้นิสิตมีการแสดงออก  นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  
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รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 8 

1. AUN-08-01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (มคอ. 2)* 

2. AUN-08-05 ข้อมูลสถิติรับเข้าปีการศึกษา 2560  

3. AUN-08-06 ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (http://regservice.buu.ac.th/) 

4. AUN-08-07 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการปีการศึกษา 2560  

5. AUN-08-08  ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต (http://reg.buu.ac.th) 

6. AUN-08-09  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

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 

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

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมยั
ที่สนบัสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4 4 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทนัสมัย 
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 4 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมยัเพื่อ

4 4 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
สนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

 มีสิ่งสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

 พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ

 ทันสมัยเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 4 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

1 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน   

การจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพตาม AUN-9 ทางกองบริหาร วิทยาเขต 

จันทบุรี เป็นหน่วยงานด าเนินการ ทางคณะฯเป็นผู้รวบรวมความต้องการของแต่ละหลักสูตรและ
ประสานงานกับกองบริหาร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล  ในแต่ละปีการศึกษาทางสาขามีการประชุมสาขา
และสรุปความต้องการของอาจารย์และนิสิตในการขอสนับสนุนเรียนรู้ทางกายภาพให้กับคณะฯ 
ขณะเดียวกันนิสิตสามารถแจ้งความต้องการการสนับสนุนโดยตรงต่อคณบดีหรือประธานสาขาผ่านการ
ประชุมนิสิตแต่ละชั้นปี และจากช่องทางสายตรงคณบดี   
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 ผลการด าเนินในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพในปี 2558-2560 พบว่าความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ( ตารางที่ 9.1)  และผลการด าเนินในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพในปี 2558-2560 พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น ( ตารางที่ 9.2) 

ตาราง 9.1  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 

2558-2560  

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม  3.94 3.90 3.99 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  3.95 3.94 4.20 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือท่ีมีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย 3.59 3.88 3.99 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  3.90 3.89 3.99 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  3.83 3.82 3.98 

6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ 3.76 3.72 3.92 

7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   3.67 3.59 3.83 

8. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม 3.87 3.83 3.97 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 3.81 3.80 3.93 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารยเ์ข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.80 3.79 3.91 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3.81 3.80 3.92 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 3.81 3.95 

หมายเหตุ : เกณฑ์ส าหรับพิจารณาค่าเฉลีย่ 

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 9.2  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2558 -2560  
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม  4.0 4.0 4.30 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  4.0 3.5 4.30 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือท่ีมีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย 4.0 3.5 4.60 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  4.0 4.0 4.6 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  2.5 3.0 4.0 

6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ 3.5 3.0 4.33 

7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน   3.0 2.5 4.00 

8. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม 4.0 4.0 4.66 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 4.0 4.0 4.66 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารยเ์ข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.5 4.0 4.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3.5 4.0 4.66 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 3.59 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 

 

9.1  อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการ 
วิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนิสิตในแต่ละวิชา มีจ านวนอุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมมีเพียงพอต่อจ านวนนิสิต โดยมีการปรับปรุงห้องและสถานที่การเรียนรู้ให้
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของนิสิต
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินข้อที่ 1. และข้อที่ 2. ในปีการศึกษา 
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2560 ได้เพ่ิมขึ้นทุกข้อเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 โดยเทียบจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (AUN-
09-05 และ AUN-09-06) 

 

9.2  มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

ห้องสมุดของวิทยาเขตมีหนังสือเพียงพอส าหรับนิสิต ซึ่งในกรณีที่หนังสือที่นิสิตต้องการมีอยู่ที่

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา หรือวิทยาเขตสระแก้ว ห้องสมุดของวิทยาเขตมีระบบที่นิสิตสามารถยืม

หนังสือข้ามวิทยาเขตได้ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดซื้อหนังสือ/ต าราเพ่ิมเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น (AUN-09-07) ยิ่งไปกว่านั้น

ห้องสมุดยังได้มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูล และหาความรู้

เพ่ิมเติมได้  

ข้อมูลจากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี

การศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 จะเห็นได้ว่าผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินที่ 5 และ 6 ในปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 

ตามล าดับโดยเทียบจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

ห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอต่อนิสิต และมีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ 

เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และนิสิตจะแจ้งอาจารย์เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเมื่อพบความ

เสียหาย ท าให้มีปัญหาด้านอุปกรณ์น้อยลงกว่าเดิม จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินที่ 3, 4 และ 11 ในปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 ตามล าดับโดยเทียบจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

9.4   มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง

เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

มีการจัดระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ wifi ที่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีสัญญาณติดขัดอยู่หลายครั้งในบางสถานที่ นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยยังได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ software และระบบที่จ าเป็นต่อการวิจัย เช่น SPSS , Microsoft Office, 

Echo360, LMS, BUU Google Drive เป็นต้น (AUN-09-08) โดยผลการประเมินของนิสิตและอาจารย์
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ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินที่ 7 ในปีการศึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 

2559 เมื่อเทียบจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 

needs are defined and implemented (7)  มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

 

หลักสูตรใด้จ าแนกกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษดังนี้  

1. นิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ (ความพิการด้านการเคลื่อนไหว และความพิการ

ทางด้านร่างกาย    

2. นิสิตที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนาคริสต์  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯไม่มีนิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์   แต่ทางวิทยาเขตฯได้มีการ

ด าเนินการทางลาดใกล้กับบันไดเพ่ือเข้าอาคารเรียนส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และได้ท าห้องน้ า

ส าหรับผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สมบูรณ์ในทุกอาคารเรียน 

นอกจากนี ้สาขา คณะฯ และวิทยาเขต ได้สนับสนุนการจัดการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย  

ตาราง 9.3 รายละเอียดการจัดการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

 การจัดให้มีถังขยะที่แยก

ประเภทของขยะ 

 การจัดให้บริการพ้ืนที่ในศูนย์

กีฬา 

 การมีห้องพยาบาลเพื่อ

บริการนิสิตและบุคลากร 

 การมีระบบพนักงานรักษา

ความปลอดภัย 

 การติดตั้งระบบป้องกัน

อัคคีภัย 

 

 

ด้วยในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯได้รับข้อเสนอแนะจากจากผู้ตรวจประเมิน เรื่องความ

ต้องการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ในกรณีผู้ที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ทางหลักสูตรจึงได้ด าเนินการ
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ส ารวจจ านวนนิสิตที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันและสอบถามความต้องการของนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลาม

และศาสนาคริสต์ เพ่ือวางแผนการสนับสนุนในการตอบสนองความต้องการของนิสิต 

จากการส ารวจการนับถือศาสนาจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนฯของมหาวิทยาลัย พบว่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจมีนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95.83  ศาสนาอิสลามร้อยละ 1.61 และศาสนาคริสต์ 

ร้อยละ 0.97 รายละเอียดจ านวนนิสิตที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ แยกตามชั้นปีการศึกษาและ

กลุ่มสาขา (ตาราง 9. 4) 

 

 

 

 

 

ตาราง 9.4 จ านวนนิสิตที่นับถือ ศาสนาพุทธ อิสลามและคริสต์ แยกตามชั้นปีการศึกษาและกลุ่มสาขา 

ชั้นปี สาขา ศาสนา รวม 

พุทธ อิสลาม คริสต์ 
ปี 1 รหัส 60 บริหารธุรกิจ 58 - - 58 

 

ปี 2 รหัส 59 
การตลาด 32 - - 32 

การเงิน 29 1 (ช) - 30 
 

ปี 3 รหัส 58 
การจัดการ 20 1 (ญ) 1(ญ) 22 

การตลาด 26 1 (ช) - 27 

การเงิน 56 - - 59 
 

ปี 4 รหัส 57 
การจัดการ 9 - - 9 

การตลาด 27 - 2 (ญ1/ช1) 29 

การเงิน 42 2 (ญ) . 44 
 รวม 299 5 3 310 

 

หลักสูตรได้ด าเนินการสอบถามความต้องการของกลุ่มนักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ ทางกลุ่มมี
ความต้องการ 

1. การอนุโลมให้เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับศาสนาอ่ืนๆ แบบสมัครใจไม่บังคับ  
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2. การสนับสนุนพาหนะไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโบสถ์ในตัวเมือง ในช่วงวันคริสมาสต์ และ

วันอีสเตอร์ เนื่องจากกิจกรรมจัดในเวลากลางคืน  

3. การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในวันอาทิตย์ตอนเช้า ท าให้ไม่สามารถไปร่วมพิธีมิสซาที่

โบสถ์ได้ (เฉพาะคนที่เคร่งครัด)  

สาขามีแผนการด าเนินงานสนับสนุนการก่อตั้งชมรมด้านศาสนาคริสต์ร่วมกับคณะฯและวิทยาเขต 
เพ่ือให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ได้รวมตัวเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่างๆ  
 กลุ่มนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีร้านอาหารอิสลามจ านวน 1 ร้านในวิทยาเขต และ 1 ร้าน
(ข้างนอก) และทางวิทยาเขตได้อนุญาตให้นิสิตที่นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาหารในหอพักได้ 
นอกจากนี้มีชมรมอิสลามที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท ากิจกรรมต่างๆทางศาสนาให้กับนิสิต ปัจจุบันชมรม
อิสลามมีสมาชิกจ านวน 15 คน (จาก 3 คณะในวิทยาเขตจันทบุรี)    จากการสอบถามความต้องการของ
กลุ่มนักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสั่งอาหารในกิจกรรมต่างๆให้สั่งจากร้านอิสลามเท่านั้น  

2. การอนุโลมให้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆ แบบสมัครใจไม่บังคับ  

3. การอนุโลมการเข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องใช้ก าลังกายในช่วงเดือนรอมฎอน   

4. สนับสนุนโครงการที่ทางชมรมจัด เช่น ค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชน การสนับสนุนค่าอาหาร

และพาหนะในการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในมัสยิดในตัวเมืองช่วงเดือนรอมฎอน   

สาขามีการสนับสนุนโครงการชมรมอิสลาม และทางคณะฯ ได้ก าชับอยู่ตลอดเวลาเรื่องการจัด 
อาหารให้กลุ่มนักศึกษาอิสลามที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยต้อง
เลือกสั่งอาหารจากร้านอิสลามเท่านั้น  

 
 รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 9 

1. AUN-09-05  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

2. AUN-09-06  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

3. AUN-09-07  เว็บไซท์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/ 

4. AUN-09-08  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  
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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 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist ระดับ 
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2559 2560 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development (1)  ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการ
ใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

2 2 

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

2 2 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance 
and alignment (3) มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 2 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

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 3 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 

 

ผลการด าเนินงาน 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development (1)  ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 
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ในรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 เป็นช่วงที่คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (AUN-10-01) และก าลังจะ

ปรับปรุงย่อยของหลักสูตรย่อยในช่วงภาคเรียนที่ 1 / 2561 โดยหลักสูตรได้น าข้อมูลความต้องการ และ

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร ได้แก่  

1. การแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามของผู้ใช้นิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 และ 2560/ผู้ใช้

นิสิตสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

2. การทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาขา  

3. ข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2559  

4. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร จากศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน  

 

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 

(AUN-10-04) ท าให้เข้าสู่การประเมินและยกระดับคุณภาพหลักสูตร โดยหลักสูตรมีกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการประเมินและเพ่ิมคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  

 

ภาพ 10.1 ขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร 

 

Input       Process         Output  

 

 

 

 

 

 

 

ความต้องการและ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้

นิสิตฝึกงาน/ผู้ใช้
นิสิตสหกิจศึกษา/ผู้ใช้
บัณฑิต/ศิษยฺเก่า/นิสิต

ปัจจุบัน)  

1. จัดท าแบบสอบถามผู้ใชน้ิสิตฝกึงาน/นิสิตสห

กิจศกึษา  

2. ฝากแบบสอบถามไปกับนิสิตฝกึงาน/นิสติสห

กิจศกึษา 

3. ได้รับแบบสอบถามจากผู้ใชน้ิสิตฝกึงาน/

นิสิตสหกจิศึกษา 

 

1. จัดท าแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต  

2. ฝากแบบสอบถามไปกับบัณฑิต 

3. ได้รับแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

1. จัดท าแบบสอบถามบัณฑิต (ศิษย์เก่า)   
2. ได้รับแบบสอบถามจากบัณฑิต  

การปรับปรุงย่อยของ
หลักสูตรบริหารธุรกจิ

บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงปีการศึกษา 

2559 
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กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และน าผลประเมินและการเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตร 

บริหารธุรกิจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธานหลักสูตรเป็นประธาน เพ่ือเป็น

คณะท างานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0076 

/2560 ลว. 25 มกราคม 2559 (AUN-10-05)     

 

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) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ. 5 (AUN-10-03) เมื่อ

เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ซึ่ง มคอ. 5 เป็นเอกสารที่แสดงผลการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ของรายวิชา การพิจารณาข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ

ประเมินโดยผู้เรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งต่อไป โดยข้อมูลใน มคอ.  5 

น าไปสู่การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 (AUN-10-02) ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียน

การสอนครั้งถัดไป  

คณะได้มีการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต

ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมวิชาดังกล่าวให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากที่ผ่านมา

นิสิตชั้นปีที่ 1 จะมีผลการเรียนไม่ดีในรายวิชาเหล่านี้ และมีการประเมินผลก่อนการเรียนและหลังการเรียน 

หลักสูตรได้มีการทวนสอบ โดยสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนนิสิตแต่ละกลุ่มสาขาในการเรียนการสอน
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แต่ละรายวิชาของหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงย่อยของหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้คณะได้จัด 

Exit Exam ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นครั้งแรก เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชาของแต่ละสาขาที่

ได้เรียนไปแล้ว     
  

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

มีการใช้ผลการวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน  

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 คณาจารย์ในหลักสูตรได้ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

หัวข้อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์

ระดับชาติ ครั้งที่ 8 แล้ว ซึ่งจะน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการเงินธุรกิจในปีการศึกษา 

2561 ต่อไป    

 
 

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)  

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้นิสิตและคณาจารย์ท าการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (AUN-10-06 และ AUN-10-07) และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีได้น าผล

การประเมินดังกล่าวมาเพ่ิมคุณภาพห้องสมุด สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการนิสิต 

ในขณะที่คณะได้น าผลการประเมินข้างต้นมาเพ่ิมคุณภาพและสร้างห้องปฏิบัติรวมถึงการเพ่ิมคุณภาพและ

การจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการนิสิต  

การด าเนินการในข้อ 10.5 ทางวิทยาเขตมีการด าเนินการตามระบบ Plan-Do-Check-Act อย่าง

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ห้องสมุด และการเพ่ิมการติดตั้งจุดเชื่ อม

สัญญานอินเตอร์เนต นอกจากนี้หลักสูตรมีบทบาทติดตาม ให้ข้อมูล รวมถึงให้ความร่วมมือกับวิทยาเขตใน

การพัฒนาการเพ่ิมคุณภาพการบริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement (6)  
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มีกลไกการป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นระบบ และน าไปสู่การประเมินและการเพิ่ม

คุณภาพ  

หลักสูตรมีการป้อนกลับของผู้มีส่วนส่วนเสียในการด าเนินงานปรับปรุงย่อยของหลักสูตร 2559 
ทางหลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้  ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ ผู้ปกครอง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทางหลักสูตรร่วมกับทางคณะได้ก าหนดวิธีการและช่องทางในการรับ
ข้อมูลป้อนกลับจากมีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการและช่องทางในการรับข้อมูลป้อนกลับ 

ผู้ใช้บัณฑิต   - ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานข้อเสนอแนะจากผู้ประการ (การฝึกงานและสหกิจ)  

ศิษย์เก่า - ผลส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

- การสัมภาษณ์ศิษย์เก่า  

- ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณทิต 

นิสิตปัจจุบัน  - ผลส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

- ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ / การฝึกงานและสหกิจศึกษา 

อาจารย์ - การสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ผู้ปกครอง - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ข้อมูลทุติยภูมิ 

- การสัมภาษณ์ 

 
ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจหรือจัดหาข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณทิต รายงานข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ (การฝึกงานและสห
กิจศึกษา) ส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ/การฝึกงานและสหกิจศึกษา 
เตรียมไว้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรย่อยในภาคเรียนที่ 1/ 2561  

 

รายการเอกสารหลักฐานของ AUN – QA Criterion 10 
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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 2559  
5. AUN-10-06  ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
6. AUN-09-07  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ   
 

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

2 3 

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

2 1 



  
หน้า 106 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 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/

นักวิจัยที่ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เก่ียว
ข้อง 

1 นางสาวชนิดาภา 
อัยรักษ ์

√   อ.ณมล ศรหิรัญ  การศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างและหา
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมระยะ
ยาว กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

  บริษัทหลักทรัพย ์
ฟิลลิล จ ากัด 
(มหาชน) 

  31 
ตุลาคม 
2560 

       √ โครงการสหกิจ
ศึกษา 

2 นางสาวธิดารัตน์ 
ปะกิระตัง 

√   อ.ณมล ศรหิรัญ การวิเคราะหจ์ุดคุ้มทุน
ของการอบรม 
Technical Analysis 
101 

  บริษัทหลักทรัพย ์
ฟิลลิล จ ากัด 
(มหาชน) 

  31 
ตุลาคม 
2560 

       √ โครงการสหกิจ
ศึกษา 

3 นางสาวจริยา 
ปัตย์ตาเณ 

√   ดร.ลัญจกร  
สัตย์สงวน 

การรักษาฐานลกูค้าและ
เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรใน
ศูนย์บริการลูกค้า บาง
คล้า 

  บริษัท ทีโอท ี
จ ากัด (มหาชน) 

  31 
ตุลาคม 
2560 

       √ โครงการสหกิจ
ศึกษา 

4 นางสาวศิริพร 
ธรรมธร 

√   ดร.ลัญจกร  
สัตย์สงวน 

การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

  บริษัท ทีโอท ี
จ ากัด (มหาชน) 

  31 
ตุลาคม 
2560 

       √ โครงการสหกิจ
ศึกษา 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 
อาจารย์ที่
ปรึกษา/

นักวิจัยที่ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เก่ียว
ข้อง 

5 นางสาวธีรนุช 
บุดดานอก 

√   อ.ภัญนภัส  
พฤกษากิจ   

การจัดการออกบูธแสดง
รถยนต์ MAZDA ใน
อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี  

  บริษัท มาสด้า 
มหาราช จ ากัด 

  31 
ตุลาคม 
2560 

   √   √  โครงการสหกิจ
ศึกษา 

6 นางสาวรัศมินันท์ 
เชาว์สินธุ ์
นางสาวชฎาพร 
พรมษา 

√   อ.ภัญนภัส  
พฤกษากิจ   

การวางแผนธุรกิจและ
แผนการตลาดโครงการ
บ้านปฏิบัติท าของบริษัท 
ไทย นาโนเฮาส์ จ ากัด 

  บริษัท ไทย นาโน
เฮาส์ จ ากัด 

  31 
ตุลาคม 
2560 

   √     โครงการสหกิจ
ศึกษา 

7 นางสาว
กนกวรรณ  
สารนารถ 

√   อ.ภัญนภัส  
พฤกษากิจ   

การศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการและความพึง
พอใจที่มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ของ
โรงแรมริมน้ ากลางจันท ์

  โรงแรมริมน้ า
กลางจันท ์

  31 
ตุลาคม 
2560 

      √  โครงการสหกิจ
ศึกษา 

8 นางสาวณัฐธิดา 
แสนสุพรรณ 

√   อ.กุลวดี เนื่อง
แสน 

การศึกษาเปรียบเทียบ
ความคุ้มค้าของระบบโอน
เงินโดยหักเงินในบัญชี
ของผู้เช้าพื้นที่ กรณีศึกษา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ ากัด(มหาชน) CPN 

  บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด 
(มหาชน) 

  31 
ตุลาคม 
2560 

       √ โครงการสหกิจ
ศึกษา 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 
อาจารย์ที่
ปรึกษา/

นักวิจัยที่ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เก่ียว
ข้อง 

      

 

               

รวม 9   5 9 - - - - - - - - - 3 - - 2 10  
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ผลการด าเนินงาน 

ตาราง 11.1 แสดงจ านวนนิสิตจบการศึกษาและนิสิตตกออก ปี 2556 -  2560 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree 
in 

% dropout during 

3 Years 4 Years >4 Years 1 2 3 4 Years & 
Beyond 

2556 107 70 
(65.4%) 

20 
(18.7%) 

3 
(2.8%) 

13     
(12.1%)  

5        
(4.7%) 

-  

2557 94  82 
(89.1%) 

2 
(2.1%) 

6 
(6.4%) 

2 
(2.1%) 

3 
(3.19%) 

 

2558 123    19   
(15.4%) 

4 
(3.2%) 

-  

2559 71    24 
(33.8%)     

3 
(4.2%) 

  

2560 63    13* 
(20.6%) 

   

 
 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement (1)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการ
สอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ  

 หลักสูตรมีระบบตรวจสอบอัตราการสอบผ่านและอัตราการตกออกเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอย่าง

เป็นระบบ โดยมีข้อมูลแสดงอยูในระบบทะเบียนและสถิตินิสิต (AUN-11-05) หลักสูตรมีการจัดเก็บข้อมูล

นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขา หลักสูตรมีการเทียบเคียงมาตรฐานอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก 

โดยเป้าหมายคือลดอัตราการตกออกให้น้อยลงจากปีที่แล้ว หลักสูตรมีการด าเนินงานลดอัตราการตกออก

โดยการมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจนิสิตที่มีสถานภาพรอพินิจใน

แต่ละชั้นปี และให้ก ากับดูแลการเรียนและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่มีแนวโน้มที่จะสอบไม่ผ่าน  

  จากตารางผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของนิสิตตกออก เปรียบเทียบจากภายในสาขาในปี 

2558-2560 ซึ่งเปนตัวเลขเชิงปริมาณมีการด าเนินการเพ่ือใหมีอัตราการตกออกลดลงอย่างต่อเนื่อง  ผล

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 นิสิตปี 1 ได้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตจ านวน 13 คนจาก 63 คน คิด

เป็นอัตราร้อยละ 20.6   ต่ ากว่าอัตราการตกออกในปีการศึกษา 2559  สาเหตุของการตกออกของนิสิต 
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นอกเหนือจากการมีผลการเรียนที่ ไมถึงเกณฑ ยังมีเหตุผลอ่ืนๆ ไมมาช าระเงิน นิสิตลาออก เชน 

สภาพแวดล้อมที่อยูอาศัย ทัศนคติตอวิทยาเขต  

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอัตรา
การตกออก โดยเทียบกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบการตกออกเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ (Code 60) มีดังนี้   

จากการเปรียบเทียบอัตราการตกออกและสาเหตุของการตกออกระหว่าง 2 หลักสูตร พบว่าตัวเลข
การตกออกของหลักสูตรบริหารธุรกิจของคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมีตัวเลขท่ีสูงกว่าเนื่องจาก
ประกอบด้วยหลายกลุ่มสาขาวิชา และสาเหตุของการตกออกมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ปัญหาการตกออกท่ี
ของหลักสูตรฯ เกิดจากนิสิตย้ายมาจากหลักสูตรอ่ืน ท าให้นิสิตมีปัญหาในรายวิชาด้านธุรกิจ โดยเฉพาะใน
วิชาที่เป็นวิชาเอกของกลุ่มสาขา นิสิตที่พ้นสภาพทั้ง 4 คนมีช่องทางการรับเข้าท่ีแตกต่างกัน และ 3 ใน 4 
ของนิสิตที่พ้นสภาพในปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี  

การด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือลดอัตราการตกออก ในปีการศึกษา 2561 มีดังนี้  
1. การเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านวิชาการเป็นระบบตามนิสิตจนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งแต่เดิมทาง

หลักสูตรก าหนดอาจารย์ในหลักสูตรที่สอนในแต่ละชั้นปีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
2. การวางแผนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีความเสี่ยงในการพ้นสภาพการเป็นนิสิต  
3. การให้ค าแนะน าการถอนรายวิชาร่วมกับกับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากหลักสูตรพบว่าทาง

อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งผลคะแนนและความก้าวหน้าในการเรียนแก่นิสิตตามเวลาที่ก าหนดแต่
นิสิตไม่ถอนรายวิชา ท าให้ได้เกรด F หรือ D ส่งผลท าให้ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์   

ตาราง 11.2 การเปรียบเทียบอัตราการตกออกกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

 หลักสตูรบริหารธรุกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

หลักสตูรบริหารธรุกิจ คณะการจดัการและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลยับูรพา 

จ านวนนสิิตที่ตกออกเนื่องจาก
ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ( code 
60)  

4 คน 16 คน 

สาเหตุการตกออก - ต้องการเปลี่ยนที่เรียน 1 ราย 
- เป็นนิสติย้ายสาขามาและมีผล

การเรียนในวิชาพืน้ฐานดา้น
ธุรกิจไม่ดี 1 ราย 

- มีผลการเรียนในวชิาพืน้ฐานด้าน
ธุรกิจและวิชาเอกไม่ดี 2 ราย  

สอบไม่ผา่น เนื่องจากไม่เข้าใจรายวิชา
ค านวณ รายวิชาบัญชี การเงิน จึงมีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ 

การด าเนินงานเพื่อปรบัปรุง - การติดตามนสิิตที่มปีัญหาผล - ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อก ากับ
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การเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะ

พ้นสภาพการเป็นนิสิต เพื่อให้

นิสิตสามารถถอนรายวชิาได้

ทันเวลาและจัดแผนการเรียน

ใหม่   

 

ติดตามผู้เรียนที่มปีัญหา 

- เพิ่มชั่วโมงสอนเสริมในรายวิชาสถิติ 

คณิตศาสตร์  

- จัดกิจกรรมรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง 

 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for  
improvement (1)  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาใน
การศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

การตั้งค่าเป้าหมายเทียบเคียงโดยใช้ผลการตกออกปี 2559 โดยให้การตกออกลดจ านวนลงจากปี 

2559 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า อัตราการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรภายใน 4 

ปี อยู่ที่ร้อยละ 89.1 (ตาราง 11.1) โดยอัตราการจบการศึกษาภายใน 4 ปีเพ่ิมมากขึ้นกว่าปี 2559 

หลักสูตรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  

หลักสูตรได้สรุปสาเหตุของปัญหาที่นิสิตไม่สามารถจบการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ผ่านใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะในกลุ่มสาขาการเงิน ซึ่งส่งผลให้นิสิตไม่สามารถจบ

การศึกษาตามเวลาที่ก าหนดได้ หลักสูตรจึงมีการด าเนินการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมอัตราการสอบผาน โดยมีการจัด

ตารางสอนใหมีกลุมวิชาทั้งวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเอกในสัดสวนที่เหมาะสม มีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปเพ่ือคอยให ค าแนะน าดานการเรียนแกนิสิต 

การด าเนินด้านระยะเวลาในการศึกษาของผู้เรียนทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ให้

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยทางคณบดีได้ติดตามและสอบถามข้อมูลตลอดเวลาในที่ประชุม เพ่ือต้ องการ

ทราบปัญหาที่ท าให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาตามก าหนดเวลาได้  รวมทั้งการเปลี่ยนการจัดอาจารย์ ที่

ปรึกษาให้ตามนิสิตจนจบการศึกษา  

                                 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1)       มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 หลักสูตรมีการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 และในทุกปี
การศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกปีการศึกษาในช่วงวั น
พระราชทานปริญญาบัตรของนิสิต (AUN-11-06) 
  หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานโดยใช้ข้อมูลภาวะการมีงานท าของนิสิตปีที่แล้วเป็นค่าเป้าหมายโดย
เพ่ิมจ านวนภาวะการมีงานท าของนิสิตให้มากข้ึนกว่าปีที่แล้ว 
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ตาราง 11.3 ภาวการณ์มีงานท าเปรียบเทียบปี 2557-2559 

 

 BA  2557 2558 2559 
 จ านวนแรกเข้า คน 191 134 106 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 

คน 143 106 99 

2 อัตราการจบตามเกณฑ์   74.87% 74.63% 85.85% 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ตอบแบบส ารวจเรื่องการได้งานท า 

คน 139 99 96 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 97 69 68 

5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 7 6 9 

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา 

คน 2 3 2 

7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
กิจกรรมของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

คน 2 ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ศึกษาต่อระดับบัณทิตศึกษา 

คน 5 2 1 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
อุปสมบท 

คน ไม่มี
ข้อมูล 

1 ไม่มี
ข้อมูล 

10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เกณฑ์ทหาร 

คน 3 11 1 

11 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

80 79.79 82.8 

 
การเทียบเคียงกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะการจัดการ

และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ระบุผลลัพธ์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต “มีงานท าภายใน 1 ปี จ านวนร้อยละ 80” และ “ได้งานตรงตามสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60” การ
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ด าเนินงานด้านสนับสนุนให้การได้งานท าของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เปรียบเทียบกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังรายละเอียดใน ตาราง 11.4 
 

ตาราง 11.4 การเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านสนับสนุนให้การได้งานท า 
 

การด าเนินงานด้านสนับสนุนให้การได้งานท า 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. มีรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ก าหนดให้
ผู้เรียนเลือกตามสมัครใจ  

2. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการน้อย 
3. ไม่มีศูนย์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ   

ท างานและการพัฒนาอาชีพ 
 
4. การด าเนินการโครงการสอบวัดความรู้ 
   ภาษาอังกฤษ (TOEIC) โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ฯ  
5. มีการอบรมโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป 
6. มีการอบรมโปรแกรมการบริหารงานบุคคล

ส าเร็จรูป 
7. มีสถานประกอบการบางสถานประกอบการมา

รับสมัครที่วิทยาเขต  

1. มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งก าหนดผู้เรียนส าหรับ 
    นิสิตชั้นปี 3  
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
3. มีศูนย์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ   
    ท างานและการพัฒนาอาชีพ (BBS Career  
    Development Center)  
4. ด าเนินการจัดโครงการสอบวัดความรู้ 
   ภาษาอังกฤษ (TOEIC)  
5. มีโครงการอบรมวิชาชีพบัญชี  
6. มีโครงการฝึกมัคคุเทศก์  
7. มีการจัดงาน Job Fair โดยเชิญเครือข่าย 
    สถานประกอบการมารับสมัครนิสิต เพื่อให้นิสิต   
    ชั้นปี 4 และนิสิตต่างคณะภายในมหาวิทยาลัยื   
    สมัครงาน 

 จากการศึกษาด้านส่งเสริมได้งานท าของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ของคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยวมีการจัดการส่งอย่างเป็นระบบทั้งผู้ที่ก าลังส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้น า
เสริมสร้างทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต  การจัดหางาน การเตรียมความพร้อม ทดสอบภาษาอังกฤษ สหกิจ
ในประเทศและนานาชาติ และผู้ที่ก าลังศึกษา เช่น  โครงการประกวดแผนการตลาดเน้นศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ท่องเที่ยว และศาสตร์ด้านภาคตะวันออก  โครงการอบรมการสอบใบอนุญาตวิชาชีพทางการเงินหลักสูตรผู้
แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เพ่ือให้บริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบตลาดการเงิน  
โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า และ
นิสิตปัจจุบัน  โครงการ STARTUP CAMP 2018 กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งแหล่ง
งาน part-time ระหว่างเรียน  

 



  
รายานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดบัหลักสตูร หน้า 106 

ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ได้งานท าส าหรับผู้ที่ก าลังจะการศึกษาได้แก่ โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน  โครงการพัฒนาบุคลิคภาพ
และการแต่งหน้า โครงการปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจในรายวิชาผู้ประกอบการ    

จากการเปรียบเทียบ ทางหลักสูตรฯ วางแผนในการปรับปรุงการส่งเสริมการได้งานท าของ
หลักสูตรฯในปีการศึกษา 2561 ดังนี้    

1. ส่งเสริมการฝึกงานและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และนานาชาติ  
2. การประกวดแผนธุรกิจ ในรายวิชาผู้ประกอบการ  
3. การส่งเสริมให้นิสิตปี 2 ให้ออกฝึกงาน  
4. การพัฒนาทักษะการน าเสนอและทักษะภาษาต่างประเทศ  
5. กิจกรรมแนะน าการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
6. การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านฝึกงานและสหกิจศึกษา      

 
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 

หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตท างานวิจัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นคว้างานวิจัยเพ่ือน ามาประยุกต์ 

และเป็นตัวอย่างในการด าเนินธุรกิจ และการท างานในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับ ELO ข้อที่ 3 คือ นิสิตควร

ใฝ่หาความรู้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหารธุรกิจได้ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คือ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยรายวิชาที่

ก าหนดให้นิสิตท างานวิจัย คือ สถิติธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ วิจัยการตลาด การศึกษาอิสระด้าน

บริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ส าหรับโครงงานสหกิจศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ซึ่งจากผลการด าเนินการสามารถพิจารณาได้ว่าการท าโครงงานและสหกิจท าให้นิสิตได้

ประสบการณ์ในการท างาน นอกจากนั้นในการติดตามไปยังบริษัทที่นิสิตไปสหกิจเพ่ือสอบถามความ

ต้องการของสถานประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในด้านใด

มากยิ่งขึ้น เพ่ือการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพนิสิตต่อไป 

งานวิจัยของผู้เรียนอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ สถิติธุรกิจ

ส าหรับนิสิตสาขาบริหารธุรกิจปี 2 ระเบียบวิจัยทางธุรกิจส าหรับนิสิตกลุ่มการจัดการปี 3 วิจัยการตลาด

ส าหรับนิสิตกลุ่มการตลาดปี 3 และวิชาสหกิจศึกษาส าหรับนิสิตกลุ่มการจัดการ การตลาด และการเงินปี 4  

 

ตาราง 11.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในผลงานวิชาการท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรม ประเภท

โครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ค่าเฉลี่ย จ านวนนิสิต 

1 - การศึกษาเปรียบเทียบความคุม้ค้าของระบบโอนเงินโดยหักเงินใน

บัญชีของผู้เชา้พื้นที่ กรณีศึกษาบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากัด

(มหาชน) CPN 

- การวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดโครงการบ้านปฏิบตัิท าของ

บริษัท ไทย นาโนเฮาส์ จ ากัด 

- การจัดการออกบูธแสดงรถยนต์ MAZDA ในอ าเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุร ี

-  การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาดของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

- การรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในศูนย์บริการ

ลูกค้า บางคล้า 

- การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและหาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

 

10 7 

2 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการอบรม Technical Analysis 101 

- การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจที่มีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ของโรงแรมริมน้ ากลางจันท์ 

9-9.99 2 

 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ แลมีการเทียบเคียงมาตรฐาน 
 

ทางหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจด้านต่างๆของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์  นิสิต

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรดังนี้  

ตาราง 11.6  การส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจารย์ หลักสูตรมีแบบสอบถามส าหรับอาจารย์เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 

เช่น การจัดตารางการเรียนการสอน หลักสูตร (AUN-11-07) และสิ่งสนับสนุนใน

การเรียนการสอน (AUN-11-08) เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ คือ 

แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผลการประเมิน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 การประเมินจัดเป็นประจ า

ทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการด าเนินการในการยกระดับความพึงพอใจของ

อาจารย์ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การประสานงานกับคณะเพ่ือปรับปรุงจุด

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

นิสิต หลักสูตรมีแบบสอบถามส าหรับนิสิตเพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น 

รายวิชา การสอนของอาจารย์และการให้ค าปรึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (AUN-11-09)  เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ คือ 

แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 การประเมิน

จัดเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา หลักสูตรมีการด าเนินการในการยกระดับความ

พึงพอใจของนิสิต เช่น การจัดตารางเรียนให้เหมาะสม  การประสานงานกับคณะ

เพ่ือปรับปรุงจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ศิษย์เก่า หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรของศิษย์เก่าเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ

คือแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยที่

ค่าเฉลี่ยความพึงพอในต่อหลักสูตรอยู่ที่ (เป็นข้อมูลจากศิษย์เก่าของหลักสูตรปี 

2554 ซึ่งน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรปี 2559) 

ผู้ใช้นิสิต  จากงานวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศกึษา 2559 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในภาพรวม  3.95 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559 มีการ

ประเมินทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา พบว่าบัณฑิตมี มีความ

รอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจและสถานการณ์โลก ระดับ 4.10 มี

ทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพระดับ 3.91 และ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

วิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องระดับ 4.36 

 
 ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และหลักสูตร
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บริหารธุรกิจ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตท้ัง 2 หลักสูตรมีคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละด้านมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (ตาราง 11.7 )  
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 11.7 คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ที่จบการศึกษา 
 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
คณะการ
จัดการและ
การท่องเที่ยว 

คณะ
วิทยาศาสตร์
และศิลป
ศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

 
2558 

 
2558 

2559 

FN MM MK รวม 
1. คุณธรรม 4.12 4.10 4.39 3.56 3.88 3.94 

2. ความรู ้ 3.84 3.85 4.35 3.40 4.00 3.92 
3. ปัญญา 3.70 3.65 4.19 3.20 3.75 3.71 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4.06 4.01 4.39 4.03 3.79 4.07 

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.66 3.66 4.22 3.25 3.81 3.70 

6. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.02 3.92 4.30 3.54 4.00 3.95 
7. มีความรอบรู้ ติดตามความกา้วหน้าด้าน

บริหารธุรกิจและสถานการณ์โลก 
     4.10 

8. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแก้ปญัหาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

     3.91 

9. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีทักษะการคดิแบบองค์
รวม วิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

     4.36 



  
รายานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดบัหลักสตูร หน้า 110 

10.  ในภาพรวม บัณฑิตมหาวิทยาลยับูรพา มี
ความรู้ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับ
บัณฑิตจากสถาบันอ่ืนทีป่ฏิบัตงิานใน
หน่วยงานของท่านในระยะเวลาเดียวกัน 
เป็นอย่างไร 

     4.17 

11.  ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑติ      4.55 

 
ข้อมูลหลักฐาน 
1. AUN-11-05 ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต (http://reg.buu.ac.th/) 
2. AUN-11-06 สถิติภาวะการหางานท าของบัณฑิต 
3. AUN-11-07 รายงานผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
4. AUN-11-08 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. AUN-11-09 รายงานการส ารวจความพึงพอใจด้านต่างๆของนิสิต  
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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)   
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

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

4  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)   
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  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)   
 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 

3   

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

4  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 4   

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

 

 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

4   

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3   

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ไม่ประเมิน  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)   
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

4  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

4  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 

4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
  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 

2  

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

2  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

2  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3   

 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2  

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

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

1  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีความชัดเจนและ 
   สอดคล้อง 

1. จดจ ายาก  1. ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีความ
สอดคล้องและชัดเจน 
 

1.จดจ ายาก 

 2.  การปรับปรุงผลการ
เรียนรู้เฉพาะทางนั้นๆ ให้
มีความชัดเจน และ
สะท้อนผลการ เรียนรู้ที่
คาดหวัง 
 

  

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

1.มีกระบวนการวิเคระห์
รายละเอียดของหลักสูตร
ที่ครอบคลุม ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติ  

1. การสื่อสาร
รายละเอียดของหลักสูตร
ให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วยหลายช่องทาง 

1. มีการประเมินช่อง
ทางการรับรู้รายละเอียด
หลักสูตร และเพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ด้าน 
เฟสบุ๊คคณะฯ เพจของ
สาขา เพจศิษย์เก่า 
  

1. ควรมีการประเมินช่อง
ทางการรับรู้ของหลักสูตร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
นอกจากนิสิต 

2.รายวิชาที่เรียนมีความ
ทันสมัย 

 2.มีรายวิชาที่ทันสมัย 
เช่น การตลาดดิจิตอล 
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

 

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

1.โครงสร้างและเนื้อหามี
ความสัมพันธ์กับระดับ
ผู้เรียน 

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้ชัดเจนเพิ่มข้ึน 

1. หลักสูตรมีผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
รายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน 
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 2. ควรมีการทบทวน

หลักสูตรเพื่อปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา  

 

2. หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวิชา
ผู้ประกอบการ  
 

 

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

1.วิธีการเรียนการสอนมี
การปรับปรุงให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.ปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนเพ่ือให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังใน
บางรายวิชา 

1. มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้เพื่อบรรลุ 
ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

 

 2. การพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สะท้อนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
แท้จริง  
 

  

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

1.รูปแบบในการประเมิน 
   ผู้เรียนหลากหลายตาม 
   ความสามารถของ 
    ผู้เรียน 

1.พัฒนาการทวนสอบให้
เต็มระบบ 
 

1. มีป้อนกลับในการ
ประเมินผู้เรียนมีความ
ทันเวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีความชัดเจน
และปฏิบัติตามได้ 

 

2.นโยบายในการให้ผล
ป้อนกลับในการประเมิน
ผู้เรียนมีความทันเวลา
และช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีความ
ชัดเจนและปฏิบัติตามได้  

2. การเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผู้เรียนให้ครบ
ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง และ
จบการศึกษาควรทาอย่าง
ต่อเนื่อง  
- ควรก าาหนดกระบวน
การร้องทุกข์ให้มีความ
ชัดเจนและสื่อสารให้
ผู้เรียนทราบ  

2. มีกระบวนการการร้อง
ทุกข์ด้านวิชาการ (ผล
การเรียน) และมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนิสิตที่ร้องทุกข์ 
รวมทั้งการร้องทุกข์ด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากด้าน
วิชารวมทั้งการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของการร้องทุกข์ 
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AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.การพัฒนาบุคลากร 
     ด้านวิชาการ 

1.สัดส่วนอาจารย์ต่อ 
    นิสิตให้มีความ 
     เหมาะสม 

1.การพัฒนาบุคลากร
รองรับธุรกิจดิจิตอล และ
การให้บริการวิชาการ 

1.การพัฒนาของ
บุคลากรให้ครบทุกด้าน 

 2.การก าหนดแผนการ
พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการและสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 

  

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

 -  -  -  - 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีกิจกรรมสนับสนุนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังครบ
ทุกด้าน 

1.การส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ  

1.มีการวิเคราะห์ข้อมูล
การรับเข้านิสิตใน
หลักสูตรและน ามา
วางแผนปรับปรุง 

1.การส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการมากขึ้น 

2.ส่งเสริมด้านสหกิจ
ศึกษาและฝึกงาน 

2.ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลการรับเข้านิสิตใน
หลักสูตรและนามา
วางแผนปรับปรุงต่อไป 

2.โครงการและกิจกรรม
ของหลักสูตรครอบคลุม
ทุกกลุ่มนิสิตและ
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
  

 

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

1.ขนาดห้องเรียน 
เพียงพอและเหมาะสม 

1. Wi-Fi  1.มีการส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ
ด้านศาสนา และมี
แผนการด าเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมกับ
กลุ่มนิสิตดังกล่าว  

1.การส ารวจความพึง
พอใจของกลุ่มที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษด้าน
ศาสนาต่อการสนับสนุน
ของคณะฯ  

 2.การบ ารุงรักษา 
   ห้องเรียน และโต๊ะ 
   เก้าอ้ีในห้องเรียน 
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 3. ห้องประชุมกลุ่มย่อย   
 4.ควรให้ความสนใจกับ

ความหลากหลายของ
ผู้เรียน 
 

  

AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.การปรับปรุงและ 
   ส่งเสริมคุณภาพ 
การศึกษาอย่าง 
   ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับ 
   คุณภาพของหลักสูตร 

1.การน าผลการวิจัยไป 
   ใช้ในการเรียนการสอน 

1.มีผลงานวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาของหลักสูตร 

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

 2.ควรมีการประเมิน
ระบบที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

  

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

1.บัณฑิตจบแล้วมีงาน 
    ท าสูง 

1.ส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ของบัณฑิต 

1.มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและมีคู่
เทียบเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา 

1.ส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ของนิสิต 

 2.ทักษะภาษาอังกฤษ   
 3.ควรมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและควร
หาคู่เทียบเพ่ือการ
ปรับปรุง 
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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 ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

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 317  
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 317  
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 99  

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 96  

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 68  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 9  
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2  
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว -  
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา -  
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 14,343.00  

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.55  

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)   

 


