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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่
มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  หวังว่า รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

บูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจ านวนนิสิต …181... คน อาจารย์ประจ า ……7….. คน โดยคณาจารย์
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน …0…… คน รองศาสตราจารย์ จ านวน …0… คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน …0…… คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน ……3…. คน  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ ...4....ซึ่งมีรายละเอียด 

คือ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ ...4.... 
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ ...4.... 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ ...4.... 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ ...4.... 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ ...4.... 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ ...4.... 
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ ...3.... 
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ ...4.... 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ ...4.... 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ ...4.... 
AUN-QA 11 Output ระดับ ...4.... 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
การด าเนินการประเมินตนเอง  และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ในสาขา

บริหารธุรกิจ ทั้งหมด 7 คน ได้ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดท า
ข้อมูลปรับปรุงข้างต้นตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2562    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แบ่งความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ตามตัวบ่งชี้ และประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้ได้รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จัดเก็บรวบรวมให้ และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตจันทบุรี เช่น ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ระบบบริการ
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
 

1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร  
 

ในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ขึ้นที่ซอยประสานมิตร อ าเภอ
พระโขนง จังหวัดพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน” และ 
“วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน” วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ซึ่งมี
วิทยาเขตทั้งหมด 8 แห่ง ดังนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรี โดย
ใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร เป็นส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว เปิดท าการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2540 จังหวัดได้อนุญาตให้ใช้ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นอาคารเรียนและห้องสมุด เมื่อ
เดือนเมษายน 2544 ได้ท าการย้ายส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มายัง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ
เปิดท าการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2544 และเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เป็น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จนถึงปัจจุบัน  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้กับคณะวิชาที่วิทยาเขตจันทบุรี สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้
อนุมัติจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในเมื่อวันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2543 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เริ่มเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ต่อเนื่อง 2 ปี) เป็นครั้งแรกท่ีคณะฯ 
ในปีการศึกษา 2545 และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 
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2547 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้ยืมหลักสูตรมาเปิดสอน ในปีการศึกษา 2549 หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับภาควิชาบริหารธุรกิจฯ จัดท าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) โดยเปิดสอนสาขาวิชาการตลาด ก่อน ปีการศึกษา 2550 เปิดสอน
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมเติม และปีการศึกษา 2551 เปิดสอนสาขาวิชา
การเงิน เพ่ิมเติมอีก 1 สาขา ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของตนเอง
เป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนกลุ่มการจัดการ กลุ่มการตลาด และกลุ่มการเงิน และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน)  
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 

ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พึ่งเพื่อการพัฒนาประเทศแบบมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
“บูรณาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย” 

 “Interdisciplinary integration for modernized society” 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรอบรู้เท่าทัน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง   
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถด้านบริหารธุรกิจ กลุ่ม

การตลาด และกลุ่มการเงิน เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับการ



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 4 
 

4 

พัฒนาประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้าน
ดังกล่าวข้างต้น 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบและ

ประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการประกอบอาชีพได้ 
2.3 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้ด้านการตลาดและการบริการ หรือ การประกอบธุรกิจ มีทักษะ

การท างานหลายด้าน สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  มีบุคลิกภาพท่ีดีในการท างาน ช านาญการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้การท างานในองค์กรและการประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคมเข้าใจและปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพได้ 

2.  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย 
และสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 

3. มีความรู้ทั้งทฤษฎีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจ และทฤษฎีเฉพาะด้านการตลาดและการบริการหรือการ 
ประกอบธุรกิจ ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงได้  

4. มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และของโลก 

5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการท างานหลายด้าน มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต คิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  

6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง มีความตระหนักต่อผู้อื่นและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดีในการท างาน 

7. มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถน าเสนองานทาง 
ธุรกิจได้อย่างโน้มน้าวใจ  

8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานด้านพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลายและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท างานด้านบริหารธุรกิจได้ 
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2  ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 
 

2.0 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลุ่มวิชาการตลาด 
อ.ดร. ลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)   
อ. รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ   กจ.ม. (การตลาดและการจัดการ) 
กลุ่มวิชาการเงิน 
อ. กุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
อ.ดร. วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย์) 
อ. ณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (การเงิน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ.ดร. ลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)   
อ. รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ   กจ.ม. (การตลาดและการจัดการ) 
อ. กุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) 
อ.ดร. วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย์) 
อ. ณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (การเงิน) 
อ.ดร. พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการ

ท าการสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลุ่มวชิาการตลาด 
อ.ดร. ลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)   มี.ค. 44 – ปัจจุบัน 
อ. รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) พ.ค.60 – ปัจจุบัน 
อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ   กจ.ม.  (การตลาดและการจัดการ) เม.ย. 59 – ปัจจุบัน 
กลุ่มวิชาการเงิน 
อ. กุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) มิ.ย. 46 – ปัจจุบัน 
อ.ดร. วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย์) ก.พ. 49– ปัจจุบัน 
อ. ณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (การเงิน) มี.ค. 59 – ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ.ดร. พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มิ.ย. 54 – ปัจจุบัน 
    
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 

 
(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย ์
ระดับ

การศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กลุ่มวิชาการตลาด 
อ.ดร.ลัญจกร  สัตย์สงวน ปริญญาเอก 2558 ปร.ด. (บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม) 
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปริญญาโท 2542 บธ.ม. (การเงิน) มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2538 บธ.บ. (การตลาด) มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การตลาด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ ปริญญาโท 2553 บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป)   

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี 2545 ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป)   

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฎัร าไพ
พรรณ ี

อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ   ปริญญาโท 2558 กจ.ม. (การตลาด
และการจัดการ) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การตลาดและ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี 2553 บธ.บ. (การตลาด) มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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หมายเหตุ  หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 

  

กลุ่มวิชาการเงิน 
อ.กุลวดี เนื่องแสง ปริญญาโท 2546 บช.ม.  

(บัญชีการเงิน) 
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2542 บธ.บ.(บัญชี) มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปริญญาเอก 2559 Ph. D. ( Scientin de 
gestion) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2531 บธ.บ. (การเงินและ
การธนาคาร) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การเงินการ
ธนาคาร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อ.ณมณ ศรหิรัญ ปริญญาโท 2548 บธ.ม.  
(การเงิน) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

ปริญญาตรี 2544 บธ.บ.  
(การจัดการ) 

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

การจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิม
พระเกียรต ิ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ.ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ปริญญาตรี 2561 ปร.ด. 

(เศรษฐศาสตร์) 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท 2553 ศ.ม. (เศรษฐ 
ศาสตร์ธุรกิจ) 

เศรษฐศาสตร์ เ ศ รษฐศ า สต ร์
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2551 วท.บ. (ธุรกจิ
การเกษตร) 

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที่ 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

อ.ดร. ลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม) มี.ค. 2544 - 
อ.ดร. วชิราภรณ์  ศรีพุทธ ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรมุนษย์)  ก.พ. 2549 - 
อ. ณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ) มี.ค. 2559 - 
อ. กุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) มิ.ย. 2546 - 
อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ M.M. (Marketing and Management-

InternationalProgram) 
เม.ย. 2559 - 

อ. รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) พ.ค. 2560 - 
อ.ดร. พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มิ.ย. 2554 - 
อ.ดร. อารยา สุนทรวิภาต D.B.A. (Business Administration) ก.ค. 2541 - 
อ. จาตุรันต์ แช่มสุ่น วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) ม.ค. 2561 - 
อ. ลักษมณ บุญมา วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) ต.ค. 2561 - 
อ. ปิยาภรณ์ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มี.ค. 2560 - 
อ. ธีราพร ชาญพนา วท.ม. (คณิตศาสตร์) ส.ค. 2557 - 
อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มิ.ย. 2542 - 
ผศ.ดร. กัญลิน จิรัฐชยุต ปร.ด. (สถติิ) 2542  
อ. สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มิ.ย. 2553 - 
อ. ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ม.ค. 2561 - 
อ. ชนาภา ตรีวรรณกุล MA (TEFL/TESOL) ก.พ. 2560 - 
อ.ดร. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มิ.ย. 2548 - 
ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มิ.ย. 2546 - 
ผศ.ดร. สมบัติ ฝอยทอง วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มิ.ย. 2555 - 
อ. ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) เม.ย. 2561 - 
อ. สุรศักดิ์ กอประคอง บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ        มิ.ย. 2552 - 
อ. สราวุธ  กรเกริกเกียรติ บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ)                      ส.ค. 2557 - 
อ.ดร.. อธิธัช สิรวริศรา Ph.D. (Economic) ต.ค. 2553 - 
อ. หนึ่งฤทัย ไกรนิวรณ์ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธ.ม.) ส.ค. 2561 - 
อ. การะเกด เย็นนิกร    วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ค. 2554 - 
อ. สาทิด แทนบุญ ปร.ด.(วิชาไทยศึกษา) พ.ค. 2547 - 
อ. อิสริยา ทองห่อ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ส.ค. 2561 - 

 
  



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 9 
 

9 

2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกนิกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตกิาร 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาไท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชัว่โมงสอนมากกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรืออยา่งน้อยทุก ๆ 5 ป ี

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 

 
สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
  ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่ก าหนด) 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 
 

2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university. 

การด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 พันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ของ
มหาวิทยาลัย นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผู้ใช้บัณฑิต  นิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า นักเรียนมัธยม และภาคธุรกิจ  มาปรับปรุงผลการเรียบนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง 2564  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ จ าแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 มี
ดังนี้ 
ตารางที่ 2.1.1 ตารางการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และพ.ศ 
2564 

ด้าน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

PLO_1 มีคุณธรรมจรยิธรรมในการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

PLO1   สามารถปฏิบตัิงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ 
สุจรติ ตามข้อบังคับ กฎระเบียบขององค์กรและ
สังคม 

PLO_2 มีวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ผู้อื่น มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ

PLO2 สามารถปฏิบัติงานโดยค านงึถึง
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

PLO_3 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิต
สานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ 

 

ความรู้ 
 

PLO_4 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พื้นฐาน 

PLO3  สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเข้าใจ 

PLO_5 สามารถประยุกตค์วามรูจ้ากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัต ิ

PLO4 สามารถอธิบายแนวคดิและทฤษฎีด้าน
การตลาดและการบริการหรือด้านการ
ประกอบการ 

PLO_6 มีความรู้ และเข้าใจในหลกัการและทฤษฎี
บริหารธรุกิจสามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎสีู่
การปฏิบัตไิด ้

 

PLO_7 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมคีวามเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ทักษะทาง
ปัญญา 

PLO_8 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และเฉพาะด้าน
การตลาดและการบริการหรือด้านการ
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ทักษะทาง
ปัญญา 
(ต่อ)  

ประกอบการในการปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

PLO_9 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
สถานการณ ์

PLO6 สามารถแสวงหาความรูต้ลอดชีวิตเพื่อ
การปรับตัวและรองรับต่อการเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล้อม  

PLO_10 มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ สามารถนาความรูไ้ปประยุกต์และ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ด้านบริหารธรุกิจ 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
 

PLO_11 มีจิตสาธารณะ มคีวามรบัผิดชอบ สานึกใน
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ
เป็นไทย 

PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

PLO_12 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม PLO8  สามารถปรับตัวในการท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นและปรับตัวเข้ากบัวัฒนธรรมองค์กร 

PLO_13 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได ้

PLO9  แสดงออกถึงการมีภาวะผูแ้ละผูต้ามใน
การขับเคลื่อนให้การท างาน 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

PLO_14 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 

PLO10 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ 

PLO_15 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PLO11 สามารถค านวนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตดัสินใจดา้นบริหารธรุกิจ 
ด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการ
ประกอบการได ้

PLO_16 มีความรู้ สามารถประยกุต์หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อ
วิเคราะหส์ถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 

PLO12 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และสื่อ
สังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการบริการ
หรือการประกอบธุรกิจได ้

 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องและสะท้อน
ตามวิสัยทัศน์ของ “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยกล่าวคือ การเป็นมหาวิทยาลัย
หลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดง
บทบาทนาในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้
ขอบเขตของศาสตร์ที่สาคัญ 7 ด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างานและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกและการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังปรัชญา
ของหลักสูตรฯ ที่มุ่งเน้นผลิต บัณฑิตที่มีศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
รอบรู้เท่าทัน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง    
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิ ศ ฉบับ
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ปรับปรุง ปีงบประมาณ 2560 – 2563 และแผนยุทธศาสตร์ 2560 – 2564 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ได้แก่ การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ การพัฒนาการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต นอกจากนี้ยัง
สัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 ได้แก่ 1) มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) รู้รอบ รู้จริง รู้ลึก สามารถใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ น าไปสู่การคิด
เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสังคม 3) เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
4) มีความรู้ด้านประกอบการ 5) รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อในยุคดิจิทัล 6) สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า และกล้าแสดงออก และ 7) สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้  

นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ กล่าวคือสามารถ
บูรณาศาสตร์ต่างๆ  เนื่องจากคณะฯ เปิดสอนหลายสาขาวิชา แต่ละสาขามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การประสาน
จุดเด่นของสาขาต่างๆ เข้าด้วยกันในประเด็นของการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการพัฒนาคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
คณะฯ คือ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ การพัฒนาทักษะของนิสิตในด้านความรู้วิชาการและการน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัด
ฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 การแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รับทราบผ่านเล่ม มคอ. 2 ระบบ 
TQF 

2) ผู้เรียนรับทราบผ่านช่องทางการปฐมนิเทศ รายละเอียดหลักสูตรใน Website ของคณะฯ 
และรับทราบผ่านอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆของแต่ละภาคการศึกษา  

3) บุคคลทั่วไปอ่ืนๆ รับทราบผ่าน ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรใน Website ของคณะฯ และ สารานุกรม
เสรีวิพีเดีย  
 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯทั้งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 ครอบคลุม ผล
การเรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูม (Bloom Taxonomy) 
โดยระดับพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้วัดได้ตามการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 5 ขั้น คือ 1. 
มีความรู้ (Knowledge) 2. ความเข้าใจ (Comprehensive) 3.การประยุกต์ใช้ (Application) 4. การวิเคราะห์ 
(Analysis) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6. การประเมินผล (Evaluation) ทั้งนี้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการน าความรู้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง  ส่วนหลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ. 2564 นอกจากจะมุ่งเน้นการการน าความรู้ประยุกต์ในสถานการณ์จริงแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ผู้เรียน
รู้จักการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังตารางที ่ 2.1.2 และ 2.1.3 
 
ตารางท่ี 2.1.2  ตารางการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทั่วไป
และเฉพาะ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูม (Bloom Taxonomy) 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    

ผลการเรียนรู้ Bloom 
Taxonomy ทั่วไป 

(Generic) 
เฉพาะ 

(Specific) 
PLO_1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/  Application 

PLO_2 มีวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

/  Comprehensive 

PLO_3 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสานึกที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

/  Application 

PLO_4 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน  / Application 

PLO_5 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  / Application 
PLO_6 มีความรู้ และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีบริหารธุรกิจสามารถ
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ 

 / Application 

PLO_7 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบรหิารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 / Analysis 

PLO_8 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

/  Analysis 

PLO_9 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับ สถานการณ์ 

 / Application 

PLO_10 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถนาความรู้
ไปประยุกต์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ด้านบริหารธุรกิจ 

 / Analysis 

PLO_11 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

/  Application 

PLO_12 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม /  Application 
PLO_13 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

/  Application 

PLO_14 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
รู้เท่าทัน 

  Application 

PLO_15 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ /  Application 
PLO_16 มีความรู้ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 

 / Application 
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ตารางท่ี 2.1.3  ตารางการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทั่วไป
และเฉพาะ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูม (Bloom Taxonomy) 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    

ผลการเรียนรู้ Bloom 
Taxonomy ทั่วไป 

(Generic) 
เฉพาะ 

(Specific) 
PLO1   สามารถปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อบังคับ 
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

/  Analysis 

PLO2 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

 / Comprehensive 

PLO3  สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจได้
อย่างเข้าใจ 

 / Comprehensive 

PLO4 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการ
หรือด้านการประกอบการ 

 / Comprehensive 

PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 
และเฉพาะด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการประกอบการใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 / Application 

PLO6 สามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

/  Synthesis 

PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี /  Analysis 
PLO8  สามารถปรับตัวในการท างาน ร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร 

/  Analysis 

PLO9  แสดงออกถึงการมีภาวะผู้และผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การ
ท างาน 

/  Analysis 

PLO10 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ  / Application 
PLO11 สามารถค านวนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการ
ประกอบการได้ 

 / Application 

PLO12 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการบริการ
หรือการประกอบธุรกิจได้ 

 / Application 

 
ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการออกแบบอย่างชัดเจนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา 

โดยออกแบบให้เกิดผลการเรียนรู้ในทุกๆด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวั งอย่างสมดุล และในแต่ละรายวิชาการ
ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชานั้นๆ ตัวอย่างเช่น  
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1. รายวิชา 27510364 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
เนื้อหา  
ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การสร้างสื่อโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การก าหนดงบประมาณ การประเมินผลการใช้สื่อ จริยธรรมในการสื่อสารการตลาด  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา    
PLO2 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

 PLO4 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการประกอบการ 
PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจ และเฉพาะด้านการตลาดและการ

บริการหรือด้านการประกอบการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
PLO6 สามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเ พ่ือการปรับตัวและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม 
PLO9 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้และผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การท างาน 
PLO12 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ใน

การขายสินค้าและการบริการหรือการประกอบธุรกิจได้ 
2. 27435164  การวินิจฉัยสถานประกอบการ  
เนื้อหา    

 การวิเคราะห์สถานประกอบการ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน/บัญชี และทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าในชุมชน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา    
PLO2 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

 PLO4 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการประกอบการ 
PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจ และเฉพาะด้านการตลาดและการ

บริการหรือด้านการประกอบการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
PLO9 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้และผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การท างาน 

 PLO10 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ 
  

2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

การจัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ มีการก าหนดจากการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อน
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง  ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ได้น าช้อมูลจากผู้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
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มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา ศิษย์เก่า นิสิตในปัจจุบัน นักเรียนมัธยม และ
ตลาดแรงงาน มาจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 

หลักสูตร มีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เฉพาะจากสถานประกอบการที่รับ
นิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา  โดยให้สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ 5 
ด้านของนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาเพ่ือยืนยันการด าเนินการเรียนการสอนเพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
และรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม หรือ โครงการเสริมให้ เกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องจาม
ความต้องการของสถานประกอบการ  เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สื่อเทคโนโลยี    ตัวอย่างผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564  สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดดังตาราง
ที ่2.1.4 -2.1.5 
 

ตารางที ่2.1.4  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLO_1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัย / สังคม 

PLO_2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

สังคม 

PLO_3 มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสานึกที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_4 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ผู้สอน / มหาวิทยาลัย /ผู้ ใ ช้บัณฑิต / สถาน
ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO_5 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ผู้สอน / มหาวิทยาลัย /ผู้ ใ ช้บัณฑิต / สถาน
ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO_6 มีความรู้ และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีบริหารธุรกิจ
สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ 

ผู้สอน / มหาวิทยาลัย /ผู้ ใ ช้บัณฑิต / สถาน
ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO_7 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชา ชีพด้ าน
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_8 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_9 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ สถานการณ์ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_10 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ด้านบริหารธุรกิจ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_11 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัย / สังคม 

PLO_12 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
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PLO_13 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

มหาวิทยาลัย / ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO_14 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_15 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO_16 มีความรู้ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 

บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

 

ตารางที ่2.1.5  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

PLO1   สามารถปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อบังคับ 
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

มหาวิทยาลัย / ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO2 สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO3  สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
ได้อย่างเข้าใจ 

ผู้สอน / มหาวิทยาลัย /ผู้ ใ ช้บัณฑิต / สถาน
ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO4 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการ
บริการหรือด้านการประกอบการ 

ผู้สอน / มหาวิทยาลัย /ผู้ ใ ช้บัณฑิต / สถาน
ประกอบการที่รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 
และเฉพาะด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการประกอบการ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO6 สามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มหาวิทยาลัย /ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO8  สามารถปรับตัวในการท างาน ร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร 

มหาวิทยาลัย /ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO9  แสดงออกถึงการมีภาวะผู้และผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การ
ท างาน 

มหาวิทยาลัย /ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่
รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

PLO10 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เข้าใจ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO11 สามารถค านวนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและการบริการหรือดา้นการ
ประกอบการได้ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

PLO12 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการบริการ
หรือการประกอบธุรกิจได้ 

ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
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2.2 Programme Specification 
 

2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up- to-
date. 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) มีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อก าหนดของ สกอ. และเป็นปัจจุบัน โดย
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ทาง สกอ. ก าหนดทุก 5 ปี  โดยปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการศึกษา 2564 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้  
 

ตารางที ่2.2.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2564 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน 51 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก 48 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 31 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก 17 หน่วยกิต 
2.3) วิชาโท (ถ้ามี)             -   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน 42 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก 52 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 135 หน่วยกิต เป็น 130 หน่ วยกิต 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาการตลาดและการบริการ กลุ่มสาขาการประกอบการ เน้นรายวิชาที่ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติเพ่ิมขึ้น  เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การขายและการตลาดออนไลน์ การบริการ 
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ระกอบการ   รายวิชาเอกเลือกที่มุ่งเน้นการตลาดหรือการประกอบธุรกิจเฉพาะ
ด้าน   มุ่งเน้นด้านภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เน้นการฝึกทักษะการน าเสนอทางธุรกิจและ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดแผนการเรียนมีความยึดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาก่อนก าหนด
ระยะเวลา 4 ปีได้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังรายละเอียด
ในตาราง 2.2.2  โดย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสมรรถนะที่แตกต่างจาก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2559 ดังตาราง 2.2.2 โดยเพิ่มการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต  มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกและของโลก มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการท างานหลายด้าน มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ตลอดชีวิต คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  และและการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท างานด้านบริหารธุรกิจได้ 
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ตารางที่ 2.2.2 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้เรียนหลังจบการศึกษาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 
1) มีคณุธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อ
บทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบตอ่สังคมและประเทศ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2)มีความรอบรู้ ตดิตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกจิ 
สามารถวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบและประยุกตค์วามรูด้้าน
บริหารธรุกิจในการประกอบอาชีพได ้
3) มีทักษะการคดิแบบองค์รวม สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคดิแบบองค์
รวม วิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีจติสาธารณะในการท างานเพื่อส่วนรวม 
5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

(1) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบ
ขององค์กรและสังคมเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพได้  
(2) มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิต
สาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
(3) มีความรู้ทั้งทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และทฤษฎี
เฉพาะด้านการตลาดและการบริการหรือการประกอบธุรกิจ 
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงได้  
(4) มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก 
(5) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการท างานหลายด้าน 
มีทักษะการแสวงหาความรู้ ตลอดชีวิต คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และมีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ  
(6) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีตนเอง มีความตระหนักต่อผู้อื่น
และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบุคลิกภาพท่ีดีในการท างาน 
(7) มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าเสนองานทางธุรกิจได้อย่างโน้ม
น้าวใจ  
(8) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานด้าน
พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลายและการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการท างานด้านบริหารธุรกิจได้ 

 
ในปีการศึกษา 2563  ทางหลักสูตรได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน 4 ชั้นปีต่อหลักสูตร พบว่าผู้ตอบ

แบบส ารวจจ านวน 100 คน ศึกษาชั้นที่ 1 จ านวน 12 คน  ศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 35 คน ศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 
33 คน และศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 20 คน ผลส ารวจพบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมของผู้เรียนต่อหลักสูตรระดับ 
3.84 ( เต็ม 5 คะแนน) และหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับ 3.82 (เต็ม 
5 คะแนน) รายละเอียดความคิดเห็นของนิสิต 4 ชั้นปีต่อหลักสูตรฯ แสดงในตารางที ่2.2.3  
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ตารางที ่2.2.3 ความคิดเห็นของผู้เรียน 4 ชั้นปีต่อหลักสูตรฯ 
รายการ ระดับความคิดเห็น 

(เต็ม 5 คะแนน) 
1.การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.79 
2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.88 
3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.85 
4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.82 
5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 3.81 
6 การรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา 3.83 
7 ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อหลักสูตร 3.84 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  รวมทั้งรายวิชา

ของหลักสูตรฯ ได้ก าหนด วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการ ประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้รายวิชา โดยก าหนดใน มคอ. 2 หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล  

ตัวอย่างรายวิชาที่ปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพ่ิมขึ้น นอกจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปแล้ว ยังมีรายวิชา
แกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกที่ปรับปรุงให้ครอบคลุมศาสตร์ด้านการตลาดและการบริการ รวมทั้งศาสตร์ด้าน
การประกอบการ ดังนี้  
ตารางที ่2.2.4 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงให้มีความทันสมัยเพ่ิมข้ึน 

วิชาแกน วิชาเอก-การตลาด วิชาเอก-การประกอบการ 
-กฎหมายธุรกจิและภาษีอากร 
-การจัดการและจริยธรรมทางธุรกจิ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกจิ 
-การจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
  

-การจัดการการบริการ 
-ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดและการ
บริการ 
-ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 1-2 
-การตลาดส าหรับวสิาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

-การวินิจฉัยสถานประกอบการ 
-การจัดการผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์  
-การพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย 
-นรลักษณ์ศาสตร์และฮวงจุ้ย 
-การประกอบธุรกจิเพื่อสังคม 
-การประกอบการร่วมสมัยภาษาองักฤษ
ส าหรับผู้ประกอบการ 
-ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 1-2 

 
2. 2. 3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรฯ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  
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ตารางที ่2.2.5  ช่องทางการรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรฯ จ าแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทาง บุคคล

ทั่วไป 
ผู้ใช้

บัณฑิต 
นิสิต

ปัจจุบนั 
ศิษย์เก่า นักเรียน

มัธยม 
ผู้ปกครอง บุคลากร/

อาจารย์ 
เว็บไซต์คณะฯ / / / / / / / 
Wiki / / / / / / / 
เอกสารประชาสัมพันธ์  /   / /  
Road Show     /   
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต   /    / 
ระบบ TQF       / 
เล่ม มคอ. 2       / 
อาจารย์ที่ปรึกษา   /     

 
จากการส ารวจนิสิตชั้นปั้ 1 (รหัส 63) เกี่ยวกับความพึงพอใจหรือได้ใช้บริการ ช่องทางการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของหลักสูตรใดมากที่สุด  พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจทราบข้อมูลของหลักสูตร จาก เว็บไซต์ , เอกสาร
ประชาสัมพันธ์,ผู้ปกครองและญาติ , เพ่ือนที่โรงเรียนของนักเรียนและ ครูที่โรงเรียนของนักเรียน มากที่สุด ดังนั้น
ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชา จึงได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นหลัก  
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2.3 Programme Structure and Content 
 

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

การปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2563 ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลัง
สูตรฯ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 2.3.1 – 2.3.2  รวมทั้ง ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และในแต่ละรายวิชาเมื่อเปิดให้มี
การเรียนการสอน ผู้สอนจะก าหนดการสอน และแผนการสอน มีการก าหนดวิธีการสอน และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละครั้งของการสอน การวัดผลและการประเมินผล ที่ก าหนด วิธีการ  วัดผลที่ สอดคล้องต่อการการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 
ตารางท่ี 2.3.1 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

จ านวนรายวิชาท่ีก าหนดให้มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง หมายเหตุ 
วิชา
แกน 
(14) 

วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการประกอบการ 
เอกบังคับ 

(14) 
เอกเลือก 

(16) 
เอกบังคับ 

(15) 
เอกเลือก 

(20) 
PLO1 11 11 13 8 13  
PLO2 3 9 6 9 8  
PLO3 14 - 6 2 11  
PLO4 - 14 10 13 9  
PLO5 14 13 16 13 17  
PLO6 3 10 4 10 6  
PLO7 13 8 9 9 9  
PLO8 4 12 6 10 6  
PLO9 1 8 7 9 5  
PLO10 6 11 10 10 16  
PLO11 10 6 7 4 5  
PLO12 3 11 6 11 7  

 

จะเห็นได้ว่า PLO4 การสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการ
ประกอบการ โดยได้จัดผลการเรียนรู้นี้ไว้ในส่วนของวิชาเอกบังคับและเอกเลือกของกลุ่มสาขาวิชา   PLO_9 มี
ทักษะการคิดแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ สถานการณ์  PLO6 สามารถ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการปรับตัวและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม PLO12 สามารถใช้
โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการ
บริการหรือการประกอบธุรกิจได้ จะถูกจัดไว้ในส่วนของวิชาเอกบังคับและเอกเลือกของกลุ่มสาขาวิชาเป็นส่วนใหญ่  
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2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear.  

ความชัดเจนของการการก าหนดรายวิชาเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ดังนี้
จากตาราง 2.3.1  ผู้เรียนกลุ่มวิชาการตลาด ในจ านวนรายวิชาแกนและเอกบังคับรวม 28 วิชา มีจ านวนรายวิชาที่
สนับสนุนผลการเรียนรู้แต่และผลการเรียนรู้จ านวน 9 – 27 วิชา และผู้เรียนกลุ่มวิชาการตลาด ในจ านวนรายวิชา
แกนและเอกบังคับรวม 29 วิชา มีจ านวนรายวิชาที่สนับสนนุผลการเรียนรู้แต่และผลการเรียนรู้จ านวน 10 วิชา 
ตามตารางที ่2.3.2 
 

ตารางท่ี 2.3.2 จ านวนรายวิชาแกนและเอกบังคับ ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จ านวนรายวิชา PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เอกการตลาดและบริการ 22 12 14 14 27 13 21 16 9 17 16 14 
เอกการประกอบการ 19 11 16 13 27 13 21 14 10 16 14 14 

 
 กลุ่มสาขาวิชาการตลาดและการประกอบมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเก่งงานเก่งคน และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้แก่  PLO5  สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจ และเฉพาะด้านการตลาดและการ
บริการหรือด้านการประกอบการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงเป็นผู้เรียนที่เก่งการท างาน  และ PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากการมี
มนุษย์สัมพันธ์เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็น
ผู้เรียนที่เก่งคน ไม่ต้องการให้ผู้เรียนสร้างความขัดแย้งต่อคนรอบข้าง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และ PLO1   
สามารถปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อบังคับ กฎระเบียบขององค์กรและสังคม เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของคุณธรรมและจริยธรรม ที่ทางหลัก 
 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
การก าหนดรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา มีการการเรียงล าดับเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอ
ต่อการเรียนในวิชาในชั้นปีที่สูงขึ้น ดังภาพที่ 2.3.1 ภาพเรียงล าดับและ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของ
หลักสูตรฯ – เอกการตลาด  และภาพท่ี  2.3.2 ภาพเรียงลาดับและ ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรฯ 
– เอกผู้ประกอบการ 
 ตัวอย่างเช่น รายวิชาผู้ประกอบการ เป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย 
การจัดการและองค์กร การจัดการดาเนินงาน การจัดการโลจิสติสก์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
รายวิชาพ้ืนฐานทางการเงิน รายวิชาเอกของกลุ่มสาขาการตลาดและการเงิน โดยในรายวิชาผู้ประกอบการจะ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน ที่สมาชิกมาจากกลุ่มสาขาวิชาการเงินและการตลาด ผู้เรียนจะต้องนาความรู้ในรายวิชาเอกของแต่
ละกลุ่มสาขาวิชามาบูรณาการเขียนแผนธุรกิจและน าเสนอดังนี้ 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ / การวางแผนองค์กร ความรู้จากรายวิชาที่น ามาใช้ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ 
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การจัดการและองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ กฎหมายธุรกิจ 
- แผนการตลาด ความรู้จากรายวิชาที่น ามาใช้ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค หลักการตลาด กลยุทธ์การ 

วางแผนทางการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวิจัยการตลาด 
- แผนการผลิต ความรู้จากรายวิชาที่น ามาใช้ได้แก่ การจัดการการด าเนินงาน 
- แผนการเงินและแผนฉุกเฉิน ความรู้จากรายวิชาที่น ามาใช้ได้แก่ การเงินธุรกิจ การภาษีอากร การ 

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
กิจกรรมในรายวิชาผู้ประกอบการมีการคัดเลือกกลุ่มแผนธุรกิจในรายวิชาผู้ประกอบการจ านวน 3 กลุ่ม

จากจานวนกลุ่มทั้งหมด มาน าเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรมของวิชาสัมมนาการตลาดและสัมมนาการเงิน โดยมีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า เจ้าของธุรกิจ มาให้ความรู้ทางด้านธุรกิจและร่วมฟังและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์
 ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ได้ จัดรายวิชาหัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเป็นรายวิชาเอกเลือกของ
กลุ่มสาขาวิชาการเงินและการตลาดในปี 3 เทอมปลาย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเรียนรู้การท าธุรกิจ เป็น
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่รายวิชาผู้ประกอบการในปี 4 เทอมต้น  โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฝึกการท าธุรกิจ
จริงระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 ปีการศึกษา  
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2.4 Teaching and Learning Approach 
 

2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders.  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีปรัชญาทางการศึกษา (education 
philosophy) คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้เท่า
ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและปรัชญาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์คือ “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่
คุณธรรม ชี้น าสังคม” (ภาพที่ 4.1)  
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การก าหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้มาจากการประชุมจัดท าหลักสูตรของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิพากษ์หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ และศิษย์เก่า ซึ่งท าให้ปรัชญาดังกล่าวมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึง
พอใจของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2563 นิสิต 
และศิษย์เก่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 3.90 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกพิจารณาตามกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พบว่า นิสิตมีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า แต่ยังคงสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ในขณะที่กลุ่มของศิษย์เก่ามีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.1 

 

 

 

สร้างเสริมปญัญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณุธรรม ช้ีน าสังคม 

ผลิตบัณฑติที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ควบคู่กับการมีคณุธรรมและจรยิธรรม 
มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

ปรัชญาการศึกษาของ 
หลักสตูร 

สร้างเสริมปญัญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณุธรรม ช้ีน าสังคม ปรัชญาการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
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ตารางที่ 2.4.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2563 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

นิสิต 3.75 3.80 3.86 3.79 
ศิษย์เก่า (บัณฑิต) 3.60 3.79 3.76 3.90 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดใน
แต่ละประเด็นดังนี้ 

 การมีศักยภาพทางธุรกิจ: การจัดการเรียนการสอนที่นิสิตได้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจใน
ทุกๆ ด้าน โดยเน้นด้านการตลาดและการเงิน เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาทักษะ
ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การท างานเป็นทีม  

 การมีคุณธรรมและจริยธรรม: หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญโดยมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิต
ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และหลักสูตรยังมีการแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง: หลักสูตรฯ มีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมี
ความรอบรู้การสถานการณ์ทงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมกันการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนในบางรายวิชาได้มีการสอดแทรก
เนื้อหาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ห้องเรียนเพ่ือให้นิสิตได้มีการติดตามเท่าทันความรู้ทางธรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น กิจกรรมบอกเล่าข่าวทางธุรกิจ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางธุรกิจที่
น่าสนใจ ผ่านทางเว็บเพจของสาขาบริหารธุรกิจอีกด้วย                                 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  ได้แก่ 
คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และผู้ใช้บันฑิต ตลอดผู้ที่สนใจ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของหลักสูตรฯ ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บเพจสาขา
บริหารธุรกิจ และคู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ซึ่งจากผลการประเมินด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
หลักสูตร และคณะฯ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ
เว็บไซต์คณะฯ จัดเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลจากผู้ปกครอง/
ญาติ การประชาสัมพันธ์ผ่านครูของแต่ละโรงเรียนโดยตรง และการรับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนและรุ่นพ่ี อย่างไรก็ตามใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมาช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่หลักสูตรให้ความส าคัญ และผลักดันการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ใน
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ปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะร่วมกับคณะฯ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้มีประสิทพธิภาพยิ่งขึ้น จากผลการประเมินเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข่าวสารของหลักสูตรฯ พบว่า ปีการศึกษา 
2563 นิสิตมีความพึงพอใจในทางด้านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรในระดับคะแนนเฉลี่ย 2.95 ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้า และต่ ากว่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (ตารางท่ี 2.4.2) 

ตารางท่ี 2.4.2  ความพึงพอใจของนิสิตต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-2563 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

นิสิต 3.75 3.80 3.86 2.95 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

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

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยมีกลยุทธ์การสอนที่เน้นนิสิตเป็นส าคัญ ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ และเน้นทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับนิสิต รวมถึงยังเน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง
ในด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษซึ่งได้มีการระบุอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นคุณภาพการ
เรียนรู้ ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและแนวคิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา (มคอ. 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนพิจารณาเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอีกด้วย โดยปีการศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตร
ฯ ได้ด าเนินการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ที่ด าเนินการสอน
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีการประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน และเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในเอกสาร มคอ. 3 และรายงานผลการ
เรียนการสอนใน มคอ. 5 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้นิสิตได้คิด วิเคราะห์ 
สามารถประยุกต์และน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยมีกลยุทธ์และรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับลักษณะของรายวิชา ได้แก่ รายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ และรายวิชาฝึกวิชาชีพ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.3 

ตารางท่ี 2.4.3 ตัวอย่างรูปแบบการสอน ที่จ าแนกตามประเภทของรายวิชา ปีการศึกษา 2563 
ประเภทรายวิชา รูปแบบการสอน 

รายวิชาทฤษฎี - บรรยายในห้องเรียน และผ่านการจัดการเรียนออนไลน์เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลและข่าวสารในประเด็นนั้นๆ 

- ท าแบบฝึกหัด ทดสอบย่อยเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และทบทวนเนื้อหาที่ได้รับฟังจากการ
บรรยายในห้องเรียน 
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ประเภทรายวิชา รูปแบบการสอน 
- ฝึกแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีม ในรูปแบบของกรณีศึกษา (Case Study) การจัดท าแผนธุรกิจ (Business 

Plan) โดยมีการแบ่งกลุ่มโดยก าหนดในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มที่มาจากหลากหลายสาขา  
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และเปิด

โอกาสให้นิสิตได้น าความรู้ได้รับในรายวิชา ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ 
- จัดกิจกรรมสัมมนา ซึ่งนิสิตทั้งสาขาการจัดการ การตลาด และการเงิน ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาสาขา

บริหารธุรกิจ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการน าเสนอในด้านการวางแผน การประสานงาน  การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณ และการท างานเป็นทีม รวมถึงการแก้ปัญหาและสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 

- จัดท าโครงงานวิจัย เพื่อให้นิสิตใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียน ไปด าเนินการวิจัยจริงตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งท าให้นิสิตได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ อภิปราย ตลอดจนน าเสนอผลการวิจัยได้ 

- ให้ทดลองปฏิบัติจริง ผ่านการวางแผนธุรกิจ และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม/ ช่องทาง ออนไลน์ 
รายวิชาปฏิบัติ - เน้นการสอนที่น าแนวคิด และทฤษฎีที่ได้มาจากการบรรยายควบคู่กับการได้ทดลองหรือการฝึกปฏิบัติ

จริง เช่น รายวิชา 27735259 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งได้เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ควบคู่การเรียนทฤษฎี 

รายวิชาฝึกวิชาชีพ - ฝึกให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ท่ีได้จากการเรียนไปใช้ในการท างานจริง 
- ฝึกให้นิสิตท างานร่วมกับผู้อื่นในสภาวะการท างานจริง และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

โดยผ่านรายวิชาการฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา 

จากข้อมูลข้างต้น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ได้พิจารณาเลือกกลยุทธ์และรูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนิสิตและลักษณะของรายวิชา ซึ่งอาจใช้การประยุกต์หลายรูปแบบร่วมกัน เพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
ตัวอย่างของกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และผลการประเมินที่ช่วยให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.4  

ตารางท่ี 2.4.4 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และผลการประเมินที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ปีการศึกษา 2563 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม

ในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) มีวินัย เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้อื่น มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น 

- สอดแทรกจรรยาบรรณ คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ควบคู่กับเนื้อหาในรายวิชา เช่น 
รายวิชา 27423259 จริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
- ปลูกฝังความมีวินัย เช่น การเข้าช้ัน
เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบ การส่งงานตรง

- การประเมินและสังเกต
พฤติกรรม การแต่งกาย 
และการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ของนิสิต  
- การสังเกตพฤติกรรม
การท างานคู่/กลุม่ในช้ัน
เรียน 
- การประเมินจากการ

- นิสิตเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
และเข้าเรียนสายน้อยลง ซึ่ง
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
- นิสิตส่งงานและรายงาน
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
- นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
เหมาะสมตามควร 
- มีนิสิตหลายคนที่อาสาเป็น
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  
สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาต ิ

(3) มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ มีจิต
สานึกท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่

ตามระยะเวลาที่ก าหนด การงดใช้
อุปกรณ์สื่อสาร และการปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อเลิกใช้งาน ในทุก
รายวิชาการของหลักสูตร 
- ปลูกจิตส านึกท่ีดีให้นิสิต เช่น การ
เข้าร่วมเป็นจิตอาสาที่ท างานร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น และการกระตุน้ให้
นิสิตอาสาท าหน้าที่ต่างๆ ในรายวชิา
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
สังคม  
- ฝึกความรับผิดชอบโดยการ
มอบหมายให้ท างานรายบุคคล/คู่ 
และท างานเป็นกลุ่ม ในเกือบทุก
รายวิชาของหลักสตูร 

พูดคุยสนทนากับนิสิตใน
เรื่องของจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจ 
- การเช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
- การประเมินจากการส่ง
งานและรายงานตาม
ก าหนด 

ตัวแทนเพื่อนๆ ในการท า
กิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจ

หลักการและทฤษฎี
พื้นฐาน 

(2) สามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎสีู่
การปฏิบัต ิ

(3) มีความรู้ และเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี
บริหารธรุกิจสามารถ
ประยุกตค์วามรูจ้าก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัตไิด ้

(4) ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและ
วิชาชีพด้าน
บริหารธรุกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- บรรยาย อภิปราย ทดสอบย่อย 
และแบบฝึกหัดในช้ันเรยีน ในเกือบ
ทุกรายวิชาของหลักสูตร 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดย
เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผูส้อนและนิสิตในช้ัน
เรียน ในรายวิชาส่วนใหญ่ของ
หลักสตูร โดยเฉพาะวิชาเอก 
- ให้ทดลองปฏิบัติจริง เช่น การ
วางแผนธุรกิจ การซื้อขายหลักทรพัย์
ในโปรแกรม และการขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์ม/ ช่องทางออนไลน์ ใน
รายวิชา 27449359 หัวข้อเลือกสรร
ทางธุรกิจ 
- เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเน้น
การปฏิบัติ เช่น กรณีศึกษา และ
บทความวิจัย 
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่าน
กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน และการ
สัมภาษณผ์ู้ประกอบการ เช่น 
รายวิชา 27643759 การจัดการ

- การท าแบบฝึกหัดในช้ัน
เรียน 
- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค และ
ปลายภาค 
- การจัดท ารายงาน/งานท่ี
ได้รับมอบหมาย สื่อและ
น าเสนอรายงาน 
 

- ผลคะแนนของแบบฝึกหดั 
การทดสอบย่อย รายงาน 
และงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ของนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- ผลคะแนนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
- นิสิตผ่านรายวิชาต่างๆ 
มากกว่าร้อยละ 80 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  
ความเสีย่งทางการเงิน 
- ปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเพื่อเป็นการเรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหา เช่น รายวิชา 
27449359 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจ 
และ 27643759 การจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน 
- ฝึกให้เรียนรู้และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการค้นคว้าข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในเกือบทุก
รายวิชาของหลักสตูร 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการแสวงหา

ความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

(2) มีทักษะการคิดแบบ
องค์รวมเพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

(3) มีความสามารถในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์และ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง ด้าน
บริหารธรุกิจ 

- กระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปญัหา
ต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
บทความ ข่าว งานวิจัย แผนธุรกิจ 
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ 
เช่น รายวิชา 27411259 
เศรษฐศาสตรม์หภาค 
- ฝึกเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านการค้นคว้าข้อมูล 
- ฝึกให้นิสิตบูรณาการความคดิแบบ
องค์รวม เพื่อหาทางออกร่วมกันผา่น
การยกตัวอย่างธุรกิจ และการแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนที่นิสิตลงพื้นที ่เช่น 
รายวิชา 27643759 การจัดการ
ความเสีย่งทางการเงิน และ 
27434159 การเป็นผู้ประกอบการ 

- การจัดท ารายงาน/งานท่ี
ได้รับมอบหมาย สื่อและ
น าเสนอรายงาน 
- การสังเกตุจากวิธีการ
ตอบค าถาม และการ
น าเสนอการวเิคราะห์
ต่างๆ  

- ผลคะแนนของรายงาน 
และงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
ของนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- นิสิตสามารถสืบค้น และ
แสวงหาความรูจ้าก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ ได ้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตสาธารณะ มี

ความรับผิดชอบ 
ส านึกในความเป็น
พลเมืองที่มีคณุค่าต่อ
สังคม และมีความ
เป็นไทย 

(2) มีภาวะผู้น า และ

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงกฎกติกาในการด าเนินชีวิตใน
สังคมควบคู่กับเนื้อหาในรายวิชา ใน
ทุกรายวิชาของหลักสูตร 
- ปลูกจิตส านึกท่ีดีให้นิสิต เช่น การ
เข้าร่วมเป็นจิตอาสาที่ท างานร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น และกระตุ้นให้

- การประเมินและสังเกต
พฤติกรรมการท างานและ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- การประเมินผลการจดั
โครงการสัมนา 
- การประเมินผลจาก
รายงานและกิจกรรมกลุม่ 

- ผลคะแนนของรายงาน 
และกิจกรรมกลุ่มเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- นิสิตส่วนใหญส่ามารถ
ท างานเป็นทีม และยดึตาม
ข้อก าหนดร่วมกันได ้
- นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  
สามารถท างานเป็น
ทีม 

(3) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรได ้

นิสิตอาสาท าหน้าที่ต่างๆ ในรายวชิา 
27643759 การจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน และ 40240459 จิต
อาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 
- ฝึกความเป็นผู้น าและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ผา่นการท ารายงานและ
กิจกรรมกลุ่ม เช่น รายวิชา 
27434159 การเป็นผู้ประกอบการ 
-  จัดสัมมนาทางด้านบริหารธุรกิจ 
เพื่อเน้นฝึกปฏิบตัิเป็นกลุ่มส่งเสริม
การพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นผูต้าม ในรายวิชา 
27549159  สัมมนาการตลาด และ 
27649159  สัมมนาการเงิน 

เหมาะสมตามควร 
- ไม่พบปัญหาและข้อขัดแย้ง
ที่มีนัยส าคญัจากการท างาน
กลุ่มร่วมกับนิสิตในช้ันเรียน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิง

ตัวเลข และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างรู้เท่าทัน 

(2) สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) มีความรู้ สามารถ
ประยุกตห์ลัก
คณิตศาสตร์ สถิติ
และการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อ
วิเคราะหส์ถานการณ์
และน าเสนอข้อมูลได ้

- ทดสอบย่อย และแบบฝึกหดัในช้ัน
เรียน ในเกือบทุกรายวิชาของ
หลักสตูร 
- ฝึกการสืบค้นข้อมลูด้วยตนเอง 
ผ่านแหล่งข้อมลูต่างๆ ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น รายงาน
ทางการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์ข่าวเศรษฐกิจ 
และบทความวิจยัต่างๆ เป็นต้น ใน
รายวิชา 27632259 การวิเคราะห์
หลักทรัพย์และการบริหารกลุม่
หลักทรัพยล์งทุน และ 27411259 
เศรษฐศาสตรม์หภาค 
- ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชน่ 
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Photoshop/ 
Illustrator การถ่ายภาพสินค้าเพือ่
ใช้ในสื่อโฆษณาสินค้า ในรายวิชา 
27449359 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจ 
และการบันทึกบัญชี โดยใช้ Excel 
ในรายวิชา 27420259 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ 

- การท าแบบฝึกหัดในช้ัน
เรียน 
- การทดสอบย่อย 
- การประเมินผลจาก
รายงาน งานท่ีได้รบั
มอบหมาย และกิจกรรม
กลุ่ม 
- การสังเกตุจากการ
อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
 

- ผลคะแนนของรายงาน 
งานท่ีได้รับมอบหมาย และ
กิจกรรมกลุ่มเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- นิสิตส่วนใหญส่ามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูลได ้
- นิสิตสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
การท ารายงาน และงานท่ี
ได้รับมอบหมายได ้
- นิสิตสามารถใช้ภาษาไทย
ในการติตต่อสื่อสารได้ทั้งพูด 
และเขียนได ้



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 33 
 

33 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน  
- น าเสนอรายงาน/ งานท่ีได้รับ
มอบหมาย ในเกือบทุกรายวิชาของ
หลักสตูร 
- อภิปราย และระดมความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน ในทุกรายวิชาของหลักสตูร 

 

ทั้งนีห้ลักสูตรฯ ยังได้ชี้แจงให้นิสิตทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสอน การวัดผล และกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งรูปแบบและวิธีการชี้แจงในแต่ละรายวิชา
อาจจะแตกต่างกันตามอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้นิสิตเข้าใจเนื้อหามากขึ้น อาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูตรยังมีการเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเพ่ิมแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ค านวณ เพ่ือให้นิสิตได้ท าความเข้าใจในเนื้อหา ทบทวนและฝึกความเชี่ยวชาญในด้านการค านวณให้มากขึ้น และมี
การมอบหมายงานโดยการใช้ Excel ควบคู่กับเนื้อหาที่ได้เรียน เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปใช้กับการท างานจริง
ได้มากขึ้น นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมนิสิตก่อนไปฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ สหกิจศึกษา และการท างาน
จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา หลักสูตรยังได้จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ เองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงด าเนินการในรูปแบบการการสอนออนไลน์ และการสอน
ในห้องเรียนร่วมกับการสอนออนไลน์ ซึ่งเพ่ือเตรียมพร้อมให้นิสิตมีความพร้อมในการท างานในยุค New Normal 
ที่ต้องท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การคิดค านวณ และการน าเสนองานในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดท าสื่อ/ คลิปวิดีโอประกอบการน าเสนอ รวมถึงทักษะการน าเสนองาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ส าหรับการท างานในยุค New Normal อีกด้วย 

 ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะผลการเรียนการสอนจากนิสิตในปีการศึกษา 2563 มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรเพ่ิม
การเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง เช่น ในกรณีของการขายสินค้าออนไลน์ อาจจะพิจารณาเพ่ิมการลงทุนใน
ส่วนของนิสิต ซึ่งการลงทุนจะช่วยสร้างความสนใจ อีกทั้งนิสิตยังได้เรียนรู้ผลท างานผ่านผลประกอบการ (ก าไร/
ขาดทุน) ที่ตนเองได้รับ รวมถึงการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ โปรแกรมตัดต่อ/ถ่ายภาพสินค้า ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน จากความคิดเห็นดังกล่าว หลักสูตรจะน าข้อมูลไปปรับใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป 

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้น าผลจากการ มคอ.5 และ การทวนสอบรายวิชามาใช้ในการวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิเช่น การมอบหมายงานที่เป็นการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาเพ่ือลดจ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย และยังท าให้นิสิตแสดงศักยภาพ และความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีก
ทั้งควรมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนในเรื่องของล าดับของเนื้อหา รูปแบบของรายงาน และสัดส่วนการให้
คะแนนในแต่ส่วน รวมถึงเน้นให้นิสิตได้น าความรู้ทีได้เรียนมาประยุกต์ใช้จริง รวมถึงการเพ่ิมกิจกรรมที่เน้นการ
ปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีในแต่ละรายวิชามากขึ้น 
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จากการพิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต พบว่า ในปีการศึกษา 2563 นิสิตพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร โดยรายวิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4) นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในปี
การศึกษา 2563 นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 3.70 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา
ก่อนหน้า ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (ตารางที่ 2.4.5) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความ พึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน และ
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล ดังตารางที่ 2.4.5 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2562 เกือบ
ทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม ส าหรับปีการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออนไลน์ร่วมกับการศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นของการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ชี้ให้เห็นว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ตารางที่ 2.4.5) ซึ่งประเด็นยังกล่าวหลักสูตรจะน าไปเพ่ือปรับปรง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งคาดว่ายังคงต้องมีจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ 

 

ตารางท่ี 2.4.5 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560-2563 

ประเด็นการจัดการการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.68 3.77 3.85 3.75 

2) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.68 3.73 3.76 3.79 
3) วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.72 3.70 3.78 3.78 

4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.69 3.68 3.78 3.73 
5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.58 3.63 3.73 3.71 
6) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.66 3.78 3.82 3.70 
7) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid) 

N/A N/A N/A 3.70 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความพึงพอใจดังกล่าวมีค่าลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ใน
เกณฑท์ี่ดี มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.6 
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ตารางท่ี 2.4.6  ความพึงพอใจต่อหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ปีการศึกษา 2560-2563 
ประเด็นของหลักสูตรในการพัฒนาคุณลักษณะของนสิิต ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2560 2561 2562 2563 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.89 3.90 3.97 3.88 
2) ด้านความรู้ 3.85 3.89 3.99 3.94 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 3.85 3.85 3.99 3.90 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.91 3.92 3.99 3.93 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.71 3.90 3.81 3.85 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรฯ เน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในลักษณะที่แตกต่างกันไป 
เช่น การกระตุ้นให้นิสิตแสดงความคิดเห็น การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การตอบค าถามโดยที่ไม่มีการกล่าวโทษ
เพ่ือตอบผิดแต่มีการชี้แจงให้เห็นถึงแนวทางและค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความผ่อน
คลายและไม่สร้างความกดดันให้กับนิสิต รวมถึงการก าหนดคะแนนการมีส่วนร่วมในกรณีที่นิสิตมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิต ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดจ านวน
นิสิตให้เหมาะสมกับประเภทของรายวิชา และขนาดห้องเรียน โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน 
COVID-19 รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่
ทันสมัย และมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมในประเด็นของความเหมาะสมของห้องเรียน อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ระบบบริการสารสนเทศ 
ห้องสมุด สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นิสิตมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวที่ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ซึ่งลดลง
จากปีการศึกษาก่อนหน้า อีกทั้งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ตารางที่ 2.4.7) ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่
หลักสูตรจะน าไปพิจารณาด าเนินการแก้ไข และปรับปรุงต่อไป 

ตารางท่ี 2.4.7 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560-2563 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู้ 
ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2560 2561 256 2563 
นิสิต 3.95 3.98 3.58 3.40 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดนิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านภาษา การสื่อสาร ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการประกอบอาชีพ โดย
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กิจกรรมดังกล่าวล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน
ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต โดยเน้นให้นิสิตและค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 เช่น การจัดท ารายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม และงานที่มอบหมาย
ในชั้นเรียน ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมาการจัดการเรียนการสอนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์เป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้นิสิตได้เปิดมุมมองที่กว้าง อี กทั้งกระบวนการ
ดังกล่าวถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับนิสิตที่จะต้องท างานและด ารงชีวติในยุคที่เทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ อีกทั้งหลักสูตรฯ ยังกระตุ้นให้นิสิตทดลองขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์ม/ช่องทางออนไลน์ โดยมีผลิตภัณฑ์ให้ทดลองขายที่หลากหลาย เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังคงสอดแทรกทักษะทางด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และคุณธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต ดังตารางที่ 2.4.8 
ซึ่งจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิตทุกชั้นปี 

ตารางท่ี 2.4.8 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2563 

การเรียนรูต้ลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
ด้านภาษา การ
สื่อสาร 

- การอ่านและแปลข่าวต่างประเทศ 
- การจัดท าสื่อน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Infographic การท าคลิปวิดีโอ 
- การลงพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาและวางแผนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
- การฝึกให้นิสิตสืบค้นวารสารหรือความรู้ทาง
วิชาการ และค้นหาข้อมูล 
-  การฝึกให้นิสิตได้ เรียนรู้ด้ วยตนเองนอก
ห้องเรียน โดยลงเรียนวิชา online ใน website 
ของ ThaiMOOC 

ช้ันปีท่ี 1 
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ช้ันปีท่ี 2 
27423259 จรยิธรรมทางธุรกิจ 
ช้ันปีท่ี 3 
27532159 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
27643759 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
ช้ันปีท่ี 4 
27434159 การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านการคิด
วิเคราะห์ 

- การฝึกให้นิสิตวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาร่วมกันโดยการวิเคราะห์บทความ ข่าว 
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
- การศึกษาจากกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
- การวางแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการ
จัดท าแผนธุรกิจ 
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) 
- การอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 

ช้ันปีท่ี1  
27411259 เศรษฐศาสตรม์หภาค 
42310359 การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์
ปัญหา 
ช้ันปีท่ี 2 
27520259 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
27632159 หลักและนโยบายการลงทุน 
27423159 การจัดการและองค์กร 
27422259 การภาษีอากร 
ช้ันปีท่ี 3 
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การเรียนรูต้ลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
- การลงพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาและวางแผนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
- การฝึกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์และตั้งราคา 

27520459 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
27632259 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 
ช้ันปีท่ี 4 
27643759 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

- การฝึกให้นิสิตเรียนรู้การท างานรว่มกับผูอ้ื่น ใน
สถานการณ์จริงผ่านการท างานกลุ่ม และการลง
พื้นที ่
- การบ่มเพาะจรรยาบรรณวิชาชีพ/ ธุรกิจ ผ่าน
การบอกเล่ าของอาจารย์ผู้ สอน วิทยากร
ภายนอก และกรณีศึกษาตัวอย่าง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้การ
ท างานร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน 

ช้ันปีท่ี 1 
27510159 หลกัการตลาด 
ช้ันปีท่ี 2 
27423259 จรยิธรรมทางธุรกิจ 
27423159 การจัดการและองค์กร 
ช้ันปีท่ี 3 
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสงัคม 
ช้ันปีท่ี 4 
27434159 การเป็นผูป้ระกอบการ  

ด้านการประกอบ
อาชีพ  

- การวางแผนการตลาด  การวางแผนความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ 
- การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม/ ช่องทาง 
ออนไลน์ 
 

ช้ันปีท่ี 1 
27510159 หลกัการตลาด 
ช้ันปีท่ี 2 
27423259 จรยิธรรมทางธุรกิจ 
ช้ันปีท่ี 3 
27633359 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน 
27532659 การตลาดดจิิตอล 
27449259 การฝกึงานดา้นบรหิารธุรกิจ 
27449359 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจ 
ช้ันปีท่ี 4 
27449459 สหกิจศึกษา 
27434159 การเป็นผูป้ระกอบการ 

ด้านอื่นๆ 
โครงการ 

- ส่งเสริมการสอบใบอนุญาตต่างๆ  
- ก า ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Photoshop เพื่อการสร้างสื่อทางการตลาด 

 

อีกทั้งในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สัมมนาการตลาด และสัมมนาการเงิน ยังก าหนดให้นิสิตร่วมกัน
จัดโครงการสัมมนา และน าเสนอแผนธุรกิจ โดยมีการเชิญผู้ประกอบการภายนอกเข้ามากรรมการพิจารณาแผน
ธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นอกจากนั้นยังมกีารฝึกงาน และสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริง โดยที่นิสิตมีอิสระในการเลือก
สถานประกอบการและลักษณะงานที่ตนเองชอบและถนัด โดยกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีส่วนช่วยให้นิสิตเกิดการชีวิต
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงหลักสูตรฯ ยังได้กระตุ้นให้นิสิตเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต และเพ่ิมโอกาสในการหางานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา  อย่างไรก็
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ตามหลักสูตรยังได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งด าเนินการร่วมกับคณะฯ และวิทยาเขตใน
ส่วนของการจัดการห้องสมุด คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูล และระบบอินเตอร์เนต ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อจ านวนนิสิต เพ่ือท าให้นิสิตมีความสะดวก และเข้าถึงแหล่งข้อมูลและกระต้นให้เกิดแรงจูงใจในการใช้เครื่องมือ
เพ่ือการเรียนรู้ อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนยังมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนต่างๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และ
เตรียมพร้อมส าหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรเน้นการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนอ่ืนๆ ที่ไม่ ใช่เฉพาะแต่กิจกรรมทางด้าน
วิชาการอย่างเดียว โดยกิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมทักษะเพ่ือให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการส่งสิ่งของเพ่ือช่วยทหารภาคใต้ และการบริจาคโลหิต และกิจกรรมด้านกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ จากการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ในปีการศึกษา 2563 นิสิตมีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวเท่ากับ 3.71 ซึ่งลดลง
จากปีการศึกษาก่อนหน้า และต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4.9 

ตารางที่ 2.4.9 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปีการศึกษา 
2560-2563 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจดัการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.62 3.68 3.78 3.71 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
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2.5 Student Assessment 
 

2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 

หลักสูตรฯ มีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยมีการประชุมหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางในการประเมิน
ผู้เรียน ตั้งแต่การประเมินการรับเข้า การประเมินระหว่างการศึกษา และการประเมินก่อนจบการศึกษา 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.1   เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยด าเนินการประเมิน
ผู้เรียนในแต่ละล าดับดังนี้  
ตารางท่ี 2.5.1 ความสอดคล้องของการประเมินผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

วิธีการประเมิน 
การรับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่างการศึกษา วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรมในระหวา่งการท า
กิจกรรม 

-การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการ
เรียน / การสอบ / การร่วมท ากจิกรรม 
- การอ้างอิงผลงาน  
- การอภิปราย แสดงความเห็นด้าน
จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- คะแนนความประพฤติตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยั 
- การเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนานิสิต
ของหลักสูตตร / คณะ / 
มหาวิทยาลัย 

2) ด้านความรู ้
 

- การอบรมปรับพื้นฐานและสอบวัด
ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ์
 

- การทดสอบความรู้ กลางภาคและ
ปลายภาค 
- การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
- รายงาน / งานที่รับมอบหมาย  
- การทวนสอบรายวิชา 
 

-เรียนครบตามรายวิชาที่หลกัสูตร
ก าหนด และคะนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00  
- การทดสอบก่อนจบการศึกษา 
Pre Exit Exam (แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้
เป็นเกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษา) 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  

- การทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
(ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์) 
 

- การทดสอบความรู้แบบองค์รวมโดย
การสอบกลางภาค ปลายภาค หรือการ
มอบหมายงานแผนธุรกิจ  
- การประเมินผลจากการฝึกงานด้าน
บริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา 

การทดสอบกอ่นจบการศึกษา Pre 
Exit Exam 
-การสอบวัดผลตามมาตรฐาน เช่น 
ด้านภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

- การทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
(ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์) 
 

- การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงออกที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ 
ความรับผิดชอบ การแก้ไขสถานการณ์ 
- งานที่ได้รับมอบหมาย/ น าเสนอ กลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงออกที่แสดงถึงการมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบ  
 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- การสื่อสารทางภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การสอบวัดผลตามมาตรฐาน เช่น 
ด้านภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา 

- การน าเสนอผลงาน 
- การค้นคว้าและสืบค้นขอ้มูล 
- การสังเกตุจากการอภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- การสอบวัดผลตามมาตรฐาน เช่น 

ด้านภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา  

-การน าเสนอ โดยพิจารณาถึง
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารการใช้
ภาษา ในการน าเสนอโครงงาน
วิชาสหกจิศึกษา / สัมมนา  
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1) การประเมินการรับเข้า 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับเกณฑ์การรับนิสิตที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมพร้อมที่พึงประสงค์ตาม
สมรรถนะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการและสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ การวิคราะห์จ านวนรับเข้า 
และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร โดยพิจารณาจากปีการศึกษาก่อนหน้า และได้ก าหนดจ านวนผู้เรียนตามแผน 
คุณสมบัติที่ เหมาะสม การก าหนดสัดส่วนคะแนน GPAX GAT PAT1 รวมถึงมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ครอบคลุมตั้งแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ และการรายงานตัว ที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ์การรับเข้าสู่แต่ละรูปแบบการรับเข้า ฯ   

ส าหรับปีการศึกษา 2563 ในด้านของการประเมินรูปแบบการรับเข้าจากข้อมูลการรับเข้าการรับเข้าในแต่
ละช่องทาง พบว่านิสิตเข้ารายงานตัวมากที่สุด คือ Admission กลาง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี โครงการรับตรง 12 จังหวัด จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า นิสิตส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่
ภาคตะวันออกและภาคกลาง ดังนั้นหลักสูตรฯจึงใช้ข้อมูลนี้ เป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการรับเข้า และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมในปีการศึกษาถัดไป  
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ ยังได้ด าเนินการร่วมกับคณะฯ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ ในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากอยู่ใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ใน
รายวิชาได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนของนิสิตในอนาคตได้ รวมถึงหลักสูตรฯ 
ได้เสริมในหัวข้อความรู้เบื้องต้นด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได ้

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตในชั้นปี 1 ที่มีต่อความเหมาะสมของ
การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งพบว่า นิสิตเห็นว่าการก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2562 และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.1 
ตารางท่ี 2.5.1  แสดงถึงระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 2560 - 2563 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

1) การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 3.65 3.62 3.82 3.73 
2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  3.69 3.72 3.83 3.81 
3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา  3.73 3.77 3.86 3.88 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
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2) การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
หลักสูตรฯ มีประเมินการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตที่

ศึกษาในหลักสูตรในหลายด้านเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปี โดยใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและ
ปลายภาค และการทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ ทั้งนี้มีการประเมินผลและรายงาน
เป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F  
 การประเมินผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร ได้ก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งถูกระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะมี
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.1 
 หลักสูตรฯ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนิสิต โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ประจ าในหลักสูตรดูแลนิสิตในแต่ละ
ชั้นปีไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิตได้จากระบบบริการการศึกษา (AUN-05-05) ซ่ึงเมื่อ
พบการจ าแนกสภาพที่ไม่ปกติ เช่น การรอพินิจ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 การย้ายสาขาการเรียนที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียน การเก็บตกรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะด าเนินการหารือร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตในการวางแผนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปให้เหมาะสม หรือเมื่อเสร็จสิ้นการสอบกลาง
ภาคจะเรียกพบนิสิตที่มีคะแนนต่ ากว่า 2.00 เพ่ือสอบถามและติดตามความก้าวหน้า เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 จากการพิจารณาข้อมูลในระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th พบว่า ณ สิ้นภาคการศึกษา 
1/2563 มีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จ านวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) จ านวน 2 คน 
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62 กลุ่มการตลาด) จ านวน 1 คน และชั้นปีที่ 4 (รหัส 60 กลุ่มการตลาด) จ านวน 1 คน ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีได้ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาก่อนการลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป  และ ณ สิ้น
ภาคการศึกษา 2/2563 พบว่า มีนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จ านวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 2 
(รหัส 62) จ านวน 2 คน และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61 กลุ่มการตลาด ) จ านวน 1 คน อย่างไรก็ตามส าหรับนิสิตที่เกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 อาจารย์ที่ปรึกษาจะร่วมกันก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไป  
 นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้นิสิตด าเนินการเลือกกลุ่มสาขาวิชาส าหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการตลาด และกลุ่มสาขาการเงิน ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกกลุ่ม
สาขาวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการแนะน าการเลือกสาขาให้กับนิสิต เพ่ือให้นิ สิตได้
เข้าใจถึงโครงสร้างการเรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่เหมาะสมกับความ
ถนัดและความสนใจของตนเองได้  

ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีที่ 4 จ านวน 56 คน โดย
ใช้แบบทดสอบผ่านข้อสอบ BUU-CET-U ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งพบว่าก่อนจบการศึกษานิสิตที่
มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบจากการรับเข้า และ จบออก ในระดับที่สูงขึ้น และส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ 2  คิดเป็นร้อยละ 81.82  ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ที่ร้อยละ 70.49  รายละเอียดดังตารางที่ 

http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
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2.5.2 แต่ทั้งนี้ยังพบว่า จ านวนนิสิตที่ผ่านในระดับ 3-4 ยังมีจ านวนน้อยมาก ทั้งนี้หลักสูตร ฯ จะน าผลไปปรับปรุง
กระบวนการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่อไป  
 

ตารางท่ี 2.5.2  แสดงผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ปี 2562 -2563 
ช่วง

คะแนน 
Level ปีการศึกษา 2562 (นิสิตรหัส 59) ปีการศึกษา 2563 (นิสิตรหัส 60) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

0-20 1 17 27.87 14 22.95 12 20.69 8 13.64 
21-40 2 42 65.85 43 70.49 44 75.86 45 81.82 
41-50 3 2 3.28 4 6.56 2 3.45 3 4.55 
51-60 4 - - - - - - - - 

 

3) การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
  หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตมีการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 

1) ทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี 
ในแต่ละรายวิชามีการทดสอบ โดยมีการประเมินผลในหลากหลายวิธี ทั้งการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ทั้งนี้สัดส่วนของการประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และมีการประเมิน
และรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+ และ F 
  อีกทั้งคณะฯ และหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดสอบ Pre-Exit Exam เพ่ือประเมินทักษะด้านความรู้ และ
ปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมรายวิชาแกน และรายวิชาเฉพาะในแต่ละกลุ่มสาขา แต่ทั้งนี้การ
สอบนี้ไม่ได้ระบุเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนด
เกณฑ์ในการสอบผ่าน คือ ร้อยละ 50 ของคะแนนรวม ทั้งนี้การแสดงผลสอบการประเมิน Pre-Exit Exam 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.5 พบว่า มีนิสิตกลุ่มสาขาการตลาดสอบผ่านร้อยละ 90.91 และกลุ่มสาขาการเงินสอบ
ผ่านร้อยละ 31.58 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า สัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านส าหรับกลุ่ม
สาขาการตลาดอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่กลุ่มสาขาการเงินมีสัดส่วนการสอบผ่านอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย แต่สูงขึ้น
กว่าปี 2562 จากการพิจารณาหลักสูตรฯ เห็นว่าควรมีการปรับปรุงและวางแผนการประเมินดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้หลักสูตรจะน าผลการประเมินนี้ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป รวมถึง
หลักสูตรจะกระตุ้นให้นิสิตเห็นความส าคัญของการสอบดังกล่าวให้มากข้ึนต่อไป 
ตารางท่ี 2.5.3  แสดงผลการประเมิน Pre- Exit Exam เปรียบเทียบ ปี 2560 – 2563 
กลุ่มสาขา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

คะแนน
เฉลี่ย
(100) 

ร้อยละการ
สอบผ่าน
ของนิสิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

(เต็ม 100) 

ร้อยละการ
สอบผ่าน
ของนิสิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

(เต็ม 100) 

ร้อยละการ
สอบผ่าน
ของนิสิต 

คะแนน
เฉลี่ย
(100) 

ร้อยละการ
สอบผ่าน
ของนิสิต 

การจัดการ 43.11 11.11 45.06 16.67 - - - - 
การตลาด 45.07 30.00 53.66 81.48 56.95 90.63 60.34 90.91 
การเงิน 37.91 2.27 49.00 43.64 42.80 24.14 43.92 31.58 
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2) ทดสอบความรู้ในทางปฏิบัติ 
 หลักสูตรฯ มีข้อก าหนดให้นิสิตในชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
หรือ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการท างานที่หลากหลาย
ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตสามารถท างานร่วมผู้ อ่ืนในสถานการณ์จริงได้ โดยทั้งสองรายวิชาจะมีการ
ประเมินผลร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับสถานประกอบการ รวมถึงมีการประเมินผลโดยการน าเสนอผลงาน
หรือโครงการจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา/การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ  

  

2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

หลักสตรฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในหลักสูตรฯ (มคอ2) (AUN- 

05-01) โดยมีรายละเอียดที่ เป็นไปตาม 1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด)  2) 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และ 3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา โดยใช้เกณฑ์
ที่แตกต่างกันไป ดังรายละเอียดที่แสดงในมคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยมีสาระส าคัญคือ 

- วิชาบรรยายทางทฤษฎีส่วนใหญ่มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเป็น
สัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้าน รายงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน โครงงาน
และการน าเสนอผล 

- วิชาฝึกปฏิบัติมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยผลการปฏิบัติงาน ผ่านการน าเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลตามข้ันตอนของการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 

- วิชาฝึกวิชาชีพมีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่ท างานจริง ซึ่งมีพ่ี
เลี้ยงหรือหัวหน้างานผู้ควบคุมของสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินนิสิตร่วมกับอาจารย์ โดยประเมินจากโครงการ
และการน าเสนอโครงการ (สหกิจศึกษา) ที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน และการตรวจประเมินนิสิต ณ 
สถานที่ปฎิบัติงาน 

ผลการด าเนินงานในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2563 พบว่า 
1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผลทั้งสอบกลางภาค และการสอบ

ปลายภาคโดยเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้มีการแจ้งวิธีการการ
ประเมิน ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมินในแต่ละกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน และการให้เกรด ที่มีมาตรฐานชัดเจน 
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชา โดยส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงให้นิสิตทราบในช่วงสัปดาห์
แรกที่มีการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันไปของอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละท่าน  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตร่วมด้วยกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะบันทึกข้อมูลใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละ
รายวิชา ภายในก าหนดเวลา 
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2. ในปีการศึกษา 2563 ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 นี้  ท าให้ในหลายวิชามีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบการเก็บคะแนน รวมถึงสัดส่วนของการให้คะแนน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 

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

หลักสูตรฯ มีเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนที่ชัดเจน ตามท่ีระบุใน มคอ 3 และมคอ. 4  โดยมี
การชี้แจงถึงเกณฑ์การประเมิน แผนการให้คะแนน เกณฑ์การให้เกรดให้กับนิสิตได้ทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ส่วนกระบวนการหรือวิธีการที่ประกัน ว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง และแต่ละ
รายวิชามีการออกข้อสอบ และการมอบหมายงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละรายวิชา เพ่ือ
เป็นการประกันถึงวิธีการที่เที่ยงตรง ส่วนความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม นิสิตสามารถตรวจสอบผลป้อนกลับและขอ
ค าชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอนได้ หากนิสิตเกิดข้อสงสัยในความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เที่ยงตรงในการประเมินของ
ผู้สอน หรือผลคะแนนที่ผิดปกติดังกล่าว  

1) ด้านความเที่ยงตรง  
ในกรณีรายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่าหนึ่งคน อาจารย์ประจ าวิชามีการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือสร้าง 

เครื่องมือในการประเมิน การจัดท าข้อสอบให้เป็นไปตามตามหัวข้อและสัดส่วนของผู้สอน เช่น วิชาสหกิจศึกษา 
การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ สัมมนาการเงิน ภาษีอากร ซึ่งนิสิตต้องมีการน าเสนอโครงการ 
/ รายงาน  จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและสร้างแผนการให้คะแนนซึ่งจะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์
การประเมินในด้านต่างๆ ไว้เพ่ือให้ให้แนวทางในการประเมินของอาจารย์เป็นไปในทางเดียวกัน รวมถึงใช้ scoring 
rubic เพ่ือเป็นการประกันความเที่ยงตรงในการประเมินคุณภาพผลงาน/โครงงานของนิสิตต่อไปเพ่ือความชัดเจนที่
มากขึ้น รวมถึงเพ่ือนิสิตเองได้น าผลนั้นไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น  

2) ด้านการควบคุมมาตรฐานการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินผลการเรียนกลางของหลักสูตรซึ่งได้ตกลงร่วมกัน โดยระบุถึง 
วิธีประเมินผลต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม การสอบ แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย รายงานและการน าเสนอ  ทั้งนี้ผู้สอน
สามารถน าเกณฑ์กลางนี้ไปปรับใช้ในแต่ละวิชาตามความเหมาะสมได้  

3) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนิสิต โดยพิจารณาการประเมินผลว่ามีความเที่ยงตรง 
ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรม มีความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563  โดยเลือกรายวิชาหมวดวิชาแกนและรายวิชา
วิชาเอกในแต่ละสาขา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จาก ที่ด าเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 โดยการส่งแบบ
ส ารวจไปยังผู้เรียน เพ่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้  เนื้อหาการสอน 
สัดส่วนของคะแนน เกณฑ์การประเมิน แผนการให้คะแนน ข้อสอบ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผลการทวนสอบ
โดยภาพรวมพบว่า ผู้สอนมีการชี้แจงวิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน ส าหรับการ



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 45 
 

45 

ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม หากนิสิตเกิดข้อสงสัย ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถขอ
ตรวจสอบคะแนนการประเมินได้โดยตรงตามช่วงเวลาที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ อีกท้ังผลการทวนสอบจะน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้จากผลการทวนสอบในปี
การศึกษาต่อไป   
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.5.4 พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในด้านของการวัดและ
ประเมินผล ในระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

ตารางท่ี 2.5.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านของการวัดและประเมินผล 
                   ปี 2560-2563 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.62 3.73 3.83 3.83 

2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

3.69 3.75 3.80 3.79 

3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.82 3.80 3.84 3.75 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 

  หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนทราบภายในเวลาที่
ก าหนด โดยก าหนดให้ทุกรายวิชาให้แจ้งคะแนนสอบกลางภาคแก่นิสิตก่อนวันที่จะครบก าหนดถอนรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีเวลาพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นก่อนการสอบปลายภาค หรือ สามารถด าเนินการถอน
รายวิชาได้ทันเวลา  
  ทั้งนี้ในส่วนของช่องทางการติดต่อ ให้ค าปรึกษา รวมถึงการแจ้งผลป้อนกลับให้นิสิตทราบนั้น หลักสูตรฯ 
มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละอาจารย์ผู้สอน เช่น การเข้าพบอาจารย์ที่ห้องพักอาจารย์ 
ตามเวลาที่นัดหมาย ทางโทรศัพท์ การประกาสผลให้ทราบในห้องเรียน การติดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์ การ
ส่งเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบ LMS การส่งเอกสารการประกอบการเรียนผ่านหัวหน้ากลุ่ม และ ใน 
Google drive รวมถึงช่องทางผ่าน Social เน็ตเวิร์คของผู้สอน และผ่านกลุ่มผู้เรียน  เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า  

1) ส าหรับรายวิชาที่มีการจัดสอบกลางภาคเป็นการประเมินหลัก จะมีการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นิสิต
ทราบภายในเวลาที่ก าหนด  โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น 

- การประเมินผลจากการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
มอบหมายโดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการส่งงาน ทั้งนี้นิสิตสามารถทราบได้จากการเข้าเรียนและการส่งงาน
ตามก าหนดเวลาหรือไม ่
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   - การประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคมีการแจ้งคะแนน เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้
พัฒนาการเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2) ส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลลักษณะอ่ืน เช่น การวิจัย โครงงาน รายงานกลุ่ม จะมีการประเมินผล 
เป็นระยะๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การติดตามและน าเสนอหัวข้อวิจัย/โครงงาน การสังเกต การมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมในระหว่างภาคเรียน เพ่ือให้นิสิตน าผลคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นส าหรับการ
ประเมินผลปลายภาค แต่หากผู้สอนและนิสิตพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนให้ได้ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ นิสิตจะสามารถด าเนินการถอนรายวิชาภายในก าหนดของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ใน
ระหว่างภาคการศึกษาและสิ้นภาคการศึกษาจะมีการประชุมอาจารย์ทั้งในหลักสูตรฯ และประชุมคณะฯ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

3) หลักสูตรฯ ได้วางแผนและการด าเนินการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อ 
ติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงในการพ้นสภาพ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการประสานงานให้ค าปรึกษา
และวางแผนการเรียนให้นิสิตอย่างใกล้ชิด 
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์
ที่ปรึกษา และ การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน รายละเอียดดังตารางที่ 2.5.5 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ 
ในระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

ตารางท่ี 2.5.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อประเด็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ การให้ผลป้อนกลับในการประเมิน 
                   ผู้เรียนปี 2560-2563 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2560 2561 2562 2563 

การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.60 3.83 3.97 3.80 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.73 3.82 3.99 4.01 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.76 3.92 3.97 3.84 

การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผลผู้เรียนได้ทันเวลา และช่วย 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

N/A N/A N/A 3.75 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
  หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ก าหนดแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต และก าหนดกระบวนการการ
ร้องทุกข์ของนิสิตให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดให้มีช่องทางในการร้องทุกข์ของนิสิตที่หลากหลายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการด าเนินการจัดท ากระบวนการการข้องทุกข์ของนิสิต ดังภาพ
ที่ 2.5.1 
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ภาพที่ 2.5.1 แสดงกระบวนการร้องทุกข์ของนิสิต 
 กระบวนการการร้องทุกข์ มีขั้นตอนดังนี้ นิสิตสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่านวิธีต่างๆ ที่ก าหนด เมื่อได้
รับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว จะพิจารณาแยกประเด็นปัญหา และระดับความเสี่ยง หลังจากนั้นแบ่งการพิจารณา
และการด าเนินการจัดการโดยเริ่มจากอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งสาขาวิชาในกรณีที่ระดับความเสี่ยง
ต่ า และหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอสาขาวิชาหรือกลุ่มงาน คณะท างานบริหารคณะให้
พิจารณา และด าเนินการการปัญาหาต่อไป  
  ด้านการประเมินช่องทางการร้องทุกข์ในปีการศึกษา 2563  รายระเอียดดังตารางที่ 2.5.6-2.5.8 พบว่า 
นิสิตรับทราบช่องทางการร้องทุกข์ดังกล่าวทุกช่องทางในระดับใกล้เคียงกัน แต่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 20.13 นิสิตที่เคยร้องทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 9.00  จะมีการร้องทุกข์ผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษามาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 72.73 และ นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการร้องทุกข์ และ ช่องทางในการร้องทุกข์ ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง และไม่มีประเด็นของการร้องทุกข์ด้านอ่ืนๆ ที่พบเห็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญในปี
การศึกษา 2563  
 

ตารางท่ี 2.5.6  ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต และ  ร้อยละของช่องทางร้องทุกข์ที่นิสิตใช้  
ช่องการร้องทุกข ์ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 
การรับรู ้

ร้อยละ
การใช ้

ร้อยละ 
การรับรู ้

ร้อยละ
การใช ้

ร้อยละ 
การรับรู ้

ร้อยละ
การใช้ 

ร้อยละ 
การรับรู ้

ร้อยละ
การใช ้

1) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 45.45 100 50.42 50 38.56 38.56 20.13 72.73 
2) ผ่านอาจารย์ประธานหลักสตูร 
สาขาวิชา 

10.61 - 10.92 - 16.61 16.61 17.00 - 

3) ผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศลิป
ศาสตร ์

10.61 - 10.92 12.50 11.60 11.60 16.33 - 

4) ผ่านหัวข้อสายตรงคณบด ี 9.09 - 10.08 - 9.72 9.72 14.99 9.09 
5) ผ่านทางงานกิจการนิสิต 16.67 - 10.08 25.00 11.91 11.91 16.10 0 
6) ผ่านการประชุมนสิิตร่วมกับคณบด ี 7.58 - 7.56 - 11.60 - 15.44 18.18 

 



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 48 
 

48 

ตารางท่ี 2.5.7 ร้อยละของการร้องทุกข์ของนิสิต 
การร้องทุกข์ ร้อยละการร้องทุกข ์

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

เคยร้องทุกข ์ 2.63 11.27 6.94 9.00 
ไม่เคยร้องทุกข์ 97.37 88.73 93.06 91.00 

 

ตารางท่ี 2.5.8 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เคยร้องทุกข์ ปีการศึกษา 2560- 2563 
การประเมินความพึงพอใจของนสิิต 

ที่เคยร้องทุกข์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 3) 

 2560 2561 2562  2563 
ความพึงพอใจต่อการจัดการการร้องทุกข์ 1.00 2.75 2.09 1.90 
ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องทุกข์ 1.00  2.17 2.00 2.00 
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2.6 Academic Staff Quality 
 

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

การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร  บุคคลสายวิชาการ (เช่น แผน
ความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติม
เต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  หลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ร่วมกับคณะฯ วางแผนพัฒนาศักยภาพตนเองตามความสนใจ และ
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจากผลการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ในปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรฯ ได้ร่วมวางแผนก าหนดความเชี่ยวชาญ เพ่ือวางแผนอัตราก าลังของคณาจารย์แยกตามสาขาวิชา 
เพ่ือแสดงให้เห็นอัตราก าลัง ซึ่งจ าแนกเป็นอัตราก าลังที่ลาศึกษาต่อ และอัตราก าลังที่ ปฏิบัติงานอยู่ รวมถึง
อัตราก าลังที่อนุมัติขอกรอบอัตราแล้วหรืออัตราว่าง นอกจากนั้นยังมีแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ ซึ่งก าหนด
ช่วงเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 
โดยแผนดังกล่าวได้ระบุช่วงเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ด้วย ทั้งนี้โดยหลักสูตรฯ และ
คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงทั้งในส่วนของแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ตอบสนองความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตรฯ และคณะฯ ต่อไป 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้น าผลการปฏิบัติงานที่ประเมินในปีการศึกษา 2562 ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมาทบทวนกับการจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวด้วย ในกรณีที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรลาออก ถูกเลิกจ้าง และเกษียณอายุงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกปรับให้เป็นปัจจุบันในแผนอัตราก าลัง
และแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว (ตารางท่ี 2.6.1) และหลักสูตรฯ จะขออนุมัติคณะฯ เพ่ือขอรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ตรงสาขาหรือสัมพันธ์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาทดแทนกรอบอัตราก าลัง
ที่ว่างข้างต้น โดยหลักสูตรฯ อาจจะคงเงื่อนไขของกรอบอัตราเดิมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกรอบอัตราเดิม 
หลังจากนั้นคณะฯ และหลักสูตรฯ จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ทดแทนกรอบอัตราก าลังที่ว่างดังกล่าวต่อไป 

ตารางที่ 2.6.1 แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2563-2567 

ชื่อ-สกลุ แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการและการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
2563 2564 2565 2566 2567 

1) ดร.ลัญจกร สัตยสงวน ผศ.     
2) อ.กุลวดี เนื่องแสง  ผศ.    
3) ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ผศ.     
4) ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์   ผศ.   
5) อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  ผศ.  ศึกษาต่อ ป.เอก  
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6) อ.ณมณ ศรหิรัญ  ผศ.   ศึกษาต่อ ป.เอก 
7) อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์   ผศ.   

 อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ตารางที่ 2.6.1) ของหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2563 พบว่า ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน และ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ยังไม่ขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจาก
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของวิทยาเขตจันทบุรี และคณะฯ ตามล าดับ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตรฯ และคณะฯ ได้เลื่อนช่วงเวลาการขอต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ทั้งสองท่าน
เป็นปีการศึกษา 2564 ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีเป้าหมายว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 5 ท่าน นอกจากนี้คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งให้กับคณาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

 
2.6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service. 

การวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่ค่า FTE ที่ค านวณจาก
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีค่า FTE จากรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้สอน 143.14 และสัดส่วนของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรกับนิสิต อยู่ที่ 1 : 27.05 (ตารางที่ 2.6.2) เมื่อพิจารณาสัดส่วนดังกล่าว พบว่า มีค่า
มากกว่าเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตของสาขาบริหารธุรกิจ (1  : 25) เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้หากตัดภาระงานสอน
ของอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกจากการค านวณ FTE ข้างต้น สัดส่วนอาจารย์กับนิสิตคง
น้อยกว่า 1 : 25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรฯ จะดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง   

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานด้านการสอน 2 ครั้ง 
โดยประชุมกันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเกลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทั้ง 2 ภาคเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 2.6.3 เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีเวลาปฏิบัติ
ภาระงานอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่มีจ านวนหน่วยกิตที่รับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก เพราะอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องช่วยสอนในรายวิชาเอกบางรายวิชาที่หลักสูตรฯ เชิญอาจารย์
พิเศษมาสอน ตามการชี้แจงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่
รายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ (AUN-6-05) ทั้งนี้ในการระบุผู้สอนของแต่ละรายวิชา หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญและค านึงถึง
ความเชี่ยวชาญของผู้สอน อีกทั้งยังก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านตามแผนการเรียนในหลักสูตร ฯ 
เป็นส าคญั รวมถึงยังค านึงถึงความจ าเป็นของนิสิตที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนอีกด้วย  
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ตารางท่ี 2.6.2 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 
ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย ์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

2559 1.41 160.75 113.47 : 1 
2560 8.65 189.00 21.85 : 1 
2561 10.25 211.14 20.61 : 1 
2562 7.33 107.14 14.61 : 1 
2563 5.29 143.14 27.05 : 1 

 

ตารางท่ี 2.6.3 จ านวนหน่วยกิตสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2563   
ชื่อ-สกลุ จ านวนหน่วยกิตสอนต่อสปัดาห์  

ภาคเรียนที ่1 / 2563 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
1) ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน  5.28 10.46 
2) ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ  10.88 8.26 
3) อ.กุลวดี เนื่องแสง  13 12.04 
4) อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ  13.88 10.72 
5) อ.ณมณ ศรหิรัญ  9.28 9.84 
6) อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์  12 9.26 
7) ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์  11.27 11.92 

หมายเหตุ: จ านวนหน่วยกิตสอน/สัปดาห์ รวมรายวิชาสัมมนา รายวิชาฝึกงาน และรายวิชาสหกิจศึกษาด้วย   

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของงานบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการ
บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ซึ่งจากผลการด าเนินงาน พบว่า หลักสูตรฯ ได้มุ่งเน้นการท าโครงการบริการ
วิชาการ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 2.6.4 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ 
ได้ตั้งเป้าหมายจะมีโครงการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง  

ตารางท่ี 2.6.4 การบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2563  
ปี ชื่องานบริการวิชาการ ลักษณะ/ประเภทงานที่

รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ช่วงที่

ด าเนินการ 
2563  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวบนเกาะหมาก
และรายงานผลส ารวจความพึง
พอใจของชุมชนต่อการบริหาร
แหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมาก
เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะ
หมาก 

ผู้ด าเนินงานจดัเก็บ 
วิเคราะห์ และรายงาน
ผลข้อมลู 

ดร.ลญัจกร สัตยส์งวน  
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์  
อ.ภัญนภสั พฤกษากิจ 
(ด าเนินการร่วมกับอาจารย์
ประจ าสาขาการจัดการโลจิกส์
ติกและการค้าชายแดน) 

พ.ค. - ก.ย. 
2563  
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2563 รายงานผลความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ อบต.ปะตง อ าเภอ
สอยดาว จันทบุรี  

ผู้ด าเนินงานจดัเก็บ 
วิเคราะห์ และรายงาน
ผลข้อมลู 

ดร.ลญัจกร สัตยส์งวน  
ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์  

ส.ค. 2563  

2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ. 2564 – 2568  

ผู้ด าเนินการจัดเก็บ 
วิเคราะห์ จดัท า และ
น าเสนอข้อมูล 

ดร.ลญัจกร สัตยส์งวน 
อ.ณมณ ศรหริัญ  
(ด าเนินการร่วมกับอาจารย์
นอกหลักสูตร ได้แก่ อ.ลักษมณ 
บุญมา ดร.ภาวณิี สุทธิวิริยะ 
และ ดร.อุไรวรรณ บัวตูม) 

ก.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564   

2563 โครงการจ้างงานประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 
2 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 
และประชาชน 

ดร.ลญัจกร สัตยส์งวน  
อ.กุลวดี เนื่องแสง 
อ.ณมณ ศรหริัญ 
อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์   

ก.ค. 2563 - 
ก.ย. 2563 

2563 โครงการยกระดับเศรษฐกจิ 
และสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ 

ผู้ด าเนินโครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
รวมทั้งเก็บข้อมูลตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
อ.ณมณ ศรหริัญ 
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
อ.ภัญนภสั พฤกษากิจ  

ก.พ. 2564 – 
ม.ค. 2565  

จากการพิจารณาผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะด าเนิน
งานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งหลักสูตรฯ ด าเนินการได้ 4 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร รายละเอียด
ของโครงการวิจัยดังตารางที่ 2.6.5 ในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชี้ให้เห็นว่า ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เผยแพรใ่นปีการศึกษา 2563 นั้นเท่ากับปีก่อนหน้า (ตารางท่ี 2.6.6) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ยัง
ระบุเป้าหมายที่จะตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง จากผลการด าเนินในปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.6.7 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมาย
การวิจัย ได้แก่ การด าเนินโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง และการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง      

ตารางท่ี 2.6.5 รายละเอียดโครงการวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
ล าดับที ่ ชื่อเร่ืองโครงการวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 

1 ก า ร ศึ ก ษ า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชน กรณีศึกษา: หาดเจ้าหลาว อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ดร.วชิราภรณ์ 
อ.ณมณ ศรหิรัญ 

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562 
ต้องขยายเวลาโครงการวิจัยนี้ออกไป เพราะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564  

2 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่ างประเทศที่มี ต่ อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562 
ต้องขยายเวลาโครงการวิจัยนี้ออกไป เพราะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
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ล าดับที ่ ชื่อเร่ืองโครงการวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด 
3 Chanthaburi Hybrid Design Project: 

นครนวัตกรรมการออกแบบและการ
ผลิตสินค้าเครื่องประดับสร้างสรรค์ 

ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ เป็นผู้ ร่ วมวิจัย ในโครงการการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
จันทบุรีอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้าน
การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งโครงการ
ก าลังด าเนินการวิจัยอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน 2564 

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียน
ผลสดผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค 

อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น  

อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย 

 

ตารางท่ี 2.6.6 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 25559- 2563 
ปี ผลงานวิชาการทีเ่ผยแพร่ รวม จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 1 - 1 - 2 0.33 
2560 4 - 1 - 5 0.83 
2561 - - - - - - 
2562 2 - - - 2 0.29 
2563 - 1  1 2 0.29 

 

ตารางท่ี 2.6.7 รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ

ที ่
อาจารย์ผู้เผยแพร่

ผลงาน 
ฐานข้อมูล วัน เดือน ปี 

ที่เผยแพร่ 
รายละเอียด 

1 ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ SJR Q3 ก.ค. 2563 Preepremmote, P., Phukseng, T., & Sungwan, T. 
(2020). Information and Communication 
Technology, Transportation Infrastructure, and 
Their Effect on Inward FDI in the ASEAN. 
Journal of Applied Economic Sciences, 1(23), 
105-103. 

2 อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ TCI 2 มี.ค. 2564 อารยา สุนทรวภิาต, ภัญนภสั พฤกษากิจ, ธัชนันท์ 
สังวาลย,์และยศพล ผลาผล. (2564). ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซยีและ
การจัดการโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนแช่แข็งและ
ทุเรียนแห้งแบบแช่เยือกแข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชน
จีน. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 7(1), 19-28. 
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2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

ส าหรับการก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ 
ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันนั้น ในปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรฯ และคณะฯ ยังคงมีแนวปฏิบัติการก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปนี้  

1) งานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตจันทบุรี ได้ด าเนินการขออนุมัติการคัดเลือกดังกล่าวไปยังอธิการบดีโดย
ผ่านกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

2) งานการเจ้าหน้าที่ ฯ ด าเนินการทาบทามคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้แทนคณาจารย์ของคณะฯ 3 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ 1 คน และ  
3) สมาชิกสภาพนักงานภายนอกคณะฯ 1 คน ส่วนผู้แทนจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ 

3) งานการเจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไปยังอธิการบดี  
4) งานการเจ้าหน้าที่ฯ นัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การรับสมัคร (สัมภาษณ์ 

ทดสอบสอน และน าเสนอผลงานวิจัยที่เคยท า รวมถึงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา) ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่สอบคัดเลือก วันที่
ประกาศผลการคัดเลือก และวันที่รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน  

หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ทราบถึงเกณฑ์ในการจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ทั้งในส่วนของก าหนดระยะเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกในแผนพัฒนาบุคลากรตามที่แสดงในตารางที่ 2.6.1 โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะฯ 
ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 
(AUN-6-07) เช่น การปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของข้อบังคับข้างต้น ในข้อ 32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณการ
สอนต่อนิสิต อาทิ (5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากนิสิต (6) พัฒนาตนทางด้านวิชาการและวิธีการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ (8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับค าปรึกษา (9) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่
นิสิต ด้วยความเต็มใจ (10) แจ้งให้นิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การก าหนดต าราประกอบการสอน (11) 
สอนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งงานสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับจรรยาบรรณการ
สอนต่อนิสิตดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร โดยข้อบังคับข้างต้นถูกประกาศใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ council.buu.ac.th/regulat/2554/20-54.pdf ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ
ผ่านข้อมูลขากการประชุมคณะฯ และรับทราบโดยทั่วกันผ่านการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
(http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id) 

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการด าเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ตามแนวทางของมาตรฐาน
การวิจัยในมนุษย์ โดยสนับสนุนในอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ารับการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 นั้น มีคณาจารย์จ านวน 4 ราย ที่เข้าร่วม
การอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังตารางที่ 2.6.8 นอกจากนั้น อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ ได้น าความรู้จากอารอบรม
ดังกล่าวไปใปใช้ในการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือด าเนินการวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนผลสดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภค” อีกด้วย 

ตารางท่ี 2.6.8 รายละเอียดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ

ที ่
อาจารย์ผู้เข้ารับการ

อบรม 
เดือน ปี ที่เข้ารับ

การอบรม 
รายละเอียด 

1 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 30 กันยายน 2563 อบรมออนไลน์ หัวข้อ “จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น” 
2 อ.ณมณ ศรหิรัญ 30 กันยายน 2563 อบรมออนไลน์ หัวข้อ “จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น” 
3 อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 30 กันยายน 2563 อบรมออนไลน์ หัวข้อ “จรยิธรรมในการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น” 
4 อ. ภัญนภัส พฤกษากิจ 2 ตุลาคม 2563 อบรมออนไลน์ หลักสตูร “หลักจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส าหรับนักวิจยั” ของส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

 
2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

 ส าหรับการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการนั้น ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มี
นโยบายให้ทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงแล้วในปีการศึกษา  2561 เนื่องจากมาตรฐานภาระงานที่
ปรับปรุงไปแล้ว ยังมีบางประเด็นที่ไม่สะท้อนลักษณะการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการทบทวนการก าหนดภาระ
งานของคณะ ฯ ที่มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์แต่ละ
หลักสูตรๆ ละ 1 - 2  คน รวมถึงอาจารย์จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป อีก 2 คน ได้ประชุมทบทวนการก าหนดภาระ
งาน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะฯ ปี 2561 เพ่ือมาก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่จะบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2565 อย่างไรก็ตามการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานภาระงานคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
 หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้จัดท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ร่วมกัน ผ่าน
คณะกรรมการทบทวนการก าหนดภาระงานของคณะ ฯ เพ่ือระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 โดยแบ่งออกเป็นภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ภาระ
งานบริการวิชาการ ภาระงานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืน  

2) ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
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Orientation-ACH) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) จริยธรรม (Integrity-ING) การร่วม
แรงร่วมใจ (Teamwork-TW) และการพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 
 จากข้อตกลงการประเมินทั้งสองข้างต้น คณะฯ ได้น าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือนต่อไป  โดยหลังจากได้รับการประเมินแล้ว อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบผลการประเมินและมีการลงนาม
รับทราบทั้งจากคณบดีและอาจารย์ผู้ที่ได้รับการประเมิน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
มีผลประเมินสมรรถนะหลักเป็นไปตามที่คณะคาดหวัง ทั้งในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ และการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
 

2. 6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 

ส าหรับการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
ตามความต้องการนั้น ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการอบรมและพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนหรือด้านการวิจัยหรือด้านวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจหรือด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย
ท่านละ 2 ด้าน ส าหรับการระบุความต้องการการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ ใช้การ
สอบถามความต้องการการอบรมและพัฒนาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และงบประมาณการสนับสนุนจากคณะฯ เป็นส าคัญ หลังจากนั้นหลักสูตรฯ ได้แจ้ง
ความต้องการการอบรมและพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปยังคณะ ฯ โดยผ่านบันทึกข้อความขออนุมัติไป
ราชการ จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ให้กับคณาจารย์ โดยเฉพาะทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งมีตัวอย่างโครงการที่
คณาจารย์ได้เจ้าอบรมดังแสดงในตารางที่ 2.6.9 ส่วนรายละเอียดการอบรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน 
แสดงในตารางที่ 4.4 (ภาคผนวก) โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 7 คน ได้อบรมและพัฒนาตนเองตามที่ต้องการ 
ถึงแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังสามารถเข้าอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพกันในการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการอบรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยคนละ 2 ด้านจาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน หรือด้านการวิจัย 
หรือด้านวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ หรือด้านอ่ืนๆ โดยให้เสรีภาพแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านในการ
เลือกทักษะที่ต้องการอบรมและพัฒนา 

ตารางท่ี 2.6.9 ตัวอย่างการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
ด้าน โครงการ/วิธีการ 

การเรียนการสอน - การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Classroom หลักสตูร “การใช้งานระบบ e-
Learning (BUU LMS) ระดับสูง” 
- การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนารายวชิาส าหรับการเรยีนการสอน
ออนไลน์ระบบเปิด (MOOC)” 
- การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “Be Professional / I-speak” 
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- การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Train the trainer” 
- การเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “กลยทุธ์การตลาดออนไลน์ในยคุ New Normal” 
- โครงการบรรยาย หัวข้อ “เจาะลึกการน าเขา้-การส่งออกสินคา้กบัประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน” 
- การเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่” 

การวิจัย - การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การสรา้งเครื่องมือวิจัยส าหรบัการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
- การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “หลักจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ ส าหรับนักวิจยั” 

 
2.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพ่ือสร้าง แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งหลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานตาม
ตารางที่ 2.6.8 โดยหลักสูตรฯ และคณะฯ มีการจูงใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายวิธี โดยการจูงใจหนึ่ง คือ การ
ประเมินการปฏิบัติงานในทุกภาระงานแต่ละปีงบประมาณ ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล ISI ใน
อันดับควอไทล์ที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาก่อนการประเมินฯ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการใน
ปีการศึกษาถัดไป 1 ปีการศึกษา หรือกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานสอนตั้งแต่ 12 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติขึ้นไปทั้ง 2 ภาคการศึกษาก่อนการประเมินฯ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการในปี
การศึกษาถัดไปได้ 1 ปีการศึกษา ซึ่งยกเว้นได้ปีเว้นปีเท่านั้น โดยการยกเว้นไม่ต้องมีผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ระบุอยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการก าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 
2561 

หลักสูตรฯ และคณะฯ ยังมีการจูงใจโดยการกล่าวยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และที่ประชุมคณะฯ ทั้งนี้หลักสูตร และคณะฯ มีแนวทางการบริหารผล
การปฏิบัติงานดังแสดงในตารางที่ 2.6.10 รวมถึงได้ด าเนินที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องชมเชยตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น การให้รางวัลในรูปแบบของเงินสนับสนุนเมื่ออาจารย์มีการเผยแพร่
งานวิจัยในระดับนานาชาติ การกล่าวยกย่องชมเชยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
คณะ หรือในงานกิจกรรมคณะ เป็นต้น รวมถึงหลักสูตรฯ ได้เน้นสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงการสอน การวิจัย วิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ และอ่ืน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามตารางท่ี 4.4 (ภาคผนวก) และข้อ 2.6.5 ที่กล่าวก่อนหน้านี้   
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ตารางท่ี 2.6.10 การบริหารผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ภาระงาน ร้อยละของ

ภาระงาน (1) 
ร้อยละของ

ภาระงาน (2) 
การจูงใจด้านอื่นๆ 

1) ภาระงานสอน ร้อยละ 40 ร้อยละ 80 - น าไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2) ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอื่น 

ร้อยละ 40 - - สนับสนุนเงินรางวัล  
- ยกย่องชมเชยในท่ีประชุมคณะฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
- น าไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3) ภาระงานบริหาร ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 - การยกย่องชมเชยในท่ีประชุมคณะฯ และที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
- น าไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4) ภาระงานบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

5) ภาระงานทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
6) ภาระงานอ่ืน 

หมายเหตุ: 1) ร้อยละของภาระงาน (1) เป็นร้อยละของภาระงานที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามปกติทุกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละปีงบประมาณ  
      2) ร้อยละของภาระงาน (2) เป็นร้อยละของภาระงานท่ีอาจารย์ประจ าหลักสตูรมผีลงานทางวิชาการหรือมภีาระงาน
สอนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหนา้ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยการก าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ 
คณาจารย์ พ.ศ. 2561  
      3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเลือกการก าหนดร้อยละของภาระงาน (1) หรือ ร้อยละของภาระงาน (2) ในทุกรอบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานแตล่ะปีงบประมาณ  

 
2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement. 
ในส่วนการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท  และปริมาณของกิจกรรม

ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจากในตารางที่ 2.6.6 จะเห็นได้ว่า หลักสูตรฯ ไม่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
งานวิจัยในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากยังท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จ ในขณะที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยในปี
การศึกษา 2560 ได้แก่ proceedings ระดับชาติ จ านวน 4 เรื่อง และ proceedings ระดับนานาชาติ จ านวน 1 
เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คือ proceedings ระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้
พยายามผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารถึง 2 เรื่อง ประกอบด้วย 
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง และบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ส าหรับสาขาการตลาด และการเงิน คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (คู่เทียบภายในมหาวิทยาลัย) ตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 
ได้แก่ วารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง proceedings ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และ proceedings 
ระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง 
proceedings ระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง และ proceedings ระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง ปีการศึกษา 2562 
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คือ proceedings ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และปีการศึกษา 2563 ได้แก่ วารสารระดับชาติ 11 เรื่อง และ
วารสารระดับนานาชาติ 2 เรื่อง   

ในขณะเดียวกันหลักสูตรฯ เทียบเคียงประเภทและปริมาณงานวิจัยกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด และการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คู่ เทียบภายนอก
มหาวิทยาลัย) ตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 เรื่อง ไม่ทราบประเภทของงานวิจัย ในปี
การศึกษา 2561 ได้แก่ วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง ปีการศึกษา 
2562  ได้แก่ วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง และวารสารระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และไม่มีการตีพิมพ์/
เผยแพร่ในปีการศึกษา 2563 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2560 – 2563 หลักสูตรฯ มีปริมาณ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่น้อยกว่าคู่เทียบภายในมหาวิทยาลัย และมีปริมาณที่พอๆ กับคู่เทียบภายนอก ส าหรับ
ประเภทของการตีพิมพ์/เผยแพร่ หลักสูตรมีเพียง proceedings ในปี 2562 ในขณะที่คู่เทียบภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มีวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงก าหนดเป้าหมายที่จะ
พัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ และประเภทของการตีพิมพ์/เผยแพร่ให้มากขึ้น โดยระบุเป้าหมายในปี
การศึกษา 2564 ได้แก่ การตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติจ านวน 1 เรื่อง  
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2.7 Support Staff Quality 
 

2. 7. 1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service. 
 การจัดการด้านบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้มี
บุคลากรสายสนับสนุนเอง มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา ซึ่งด าเนินงาน
ในส่วนของคณะฯ นอกจากนั้นจะเป็นการใช้บริการฝ่ายกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดังนั้นในด้านวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนวิชาการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในส่วนของคณะ  
การวางแผนอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลังคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นไปตามประกาศคณะ

กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากร 3 กลุ่ม คือนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
และนักวิชาการศึกษา ซึ่งข้อมูลสรุปดังนี้  

 

ตารางที่ 2.7.1 ลักษณะภาระงานตามแต่ละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ต าแหน่งงาน รายละเอียดของงาน จ านวน 

1.นักวิทยาศาสตร ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ ปฏิบัติการตามที่คณบดี
มอบหมาย 

5 คน 

2. เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการด้านการบริการวิชาการ และ ปฏบิัติการตามที่คณบดี
มอบหมาย 

1 คน 

3. นักวิชาการศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์  และ ปฏิบตัิการตามที่คณบดีมอบหมาย 

1 คน 

หมายเหตุ : ทุกคนวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

  โดยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนช่วยในการท างาน
ของสาขา เช่น การท าโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งคณะฯ มอบหมายให้คุณเพ็ญนภา ไกรฉวี 
นักวิทยาศาสตร์ ช่วยสนับสนุนการท างานของหลักสูตรฯ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นทิศทางในการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จากความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ด้วยกัน คือ 
 1. คุณสมบัติพื้นฐานและประสบการณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการได้รับการอบรม พัฒนาตนเองตามลักษณะงานที่เ พ่ือให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  
 2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ ส่งเสริมให้มีการขอต าแหน่งทาง
วิชาชีพ โดยได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนาในต าแหน่งช านาญการ และ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากร 1 คน ได้รับต าแหน่งช านาญการ  
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2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเป็นบุคลากรหลักที่ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการด าเนินการหลักของทั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ โดยที่มีการแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 9 ฝ่ายงาน และมีการวางแผนอัตราก าลังในแต่ฝ่ายงานแต่
ละด้านเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งบุคลากรในแต่ละต าแหน่งในแต่ละ
ฝ่ายงานจะมีการก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับฝ่ายงานภายในกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี  
 

ตารางที่ 2.7.2  ฝ่ายงาน ตัวอย่างงานท่ีให้การสนับสนุนและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ฝ่ายงานภายในวิทยาเขต

จันทบุรี 
ตัวอย่างงานที่ให้การสนับสนุน วุฒิการศึกษาสูงสุด รวม 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

งานสารบรรณและธรุการ - การจัดท าเอกสารส่งตัวนิสิตฝึกงาน/สหกจิศึกษา 2 คน 1 คน 5 คน 8 คน 
งานการเจ้าหน้าท่ี - การประสานงานการศึกษาดูงาน การนิเทศฝึกงาน 

สหกิจศึกษาระหว่างประเทศ 
 1 คน

คน 
1 คน 2 คน 

งานแผนและทรัพย์สิน - การเสนอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครภุณัฑ ์  1 คน 6 คน 7 คน 
งานบริการวิชาการ - การจัดตารางเรียน ตารางสอบ  2 คน 1 คน 3 คน 
งานกิจการนิสิต - การขอทุนการศึกษา การกู้ยืมกยศ.  2 คน  3 คน 
งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

- การเปิดปิดห้องเรียน และอาคาร 6 คน 6ค น  12 คน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* - การให้บริการอินเทอรเ์น็ต Account WIFI ของนิสิต  2 คน 1 คน 3 คน 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา* - การจัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนศกึษาในห้องสอน  4 คน 1 คน 5 คน 
ฝ่ายห้องสมุด* - การให้บริการยมื-คืน หนังสือ วารสารเพื่อการเรียน

การสอน 
 4 คน  4 คน 

* อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในการพัฒนาบุคลากรของ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งทางด้านคุณสมบัติพ้ืนฐานและประสบการณ์  และ คุณสมบัติทางวิชาชีพ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการบริการที่จะตอบสนองต่อการท างานของคณะฯ และทางสาขา  และในส่วนของการด าเนินการ
ของสาขานั้นคือการสะท้อนผลการด าเนินงานผ่านทางคณะฯ การประเมินผ่านระบบประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน (assess.buu.ac.th) และ การประเมินการรับบริการโดยการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานในวิทยา
เขตจันทบุรี  
 

2.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated. 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่
คณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น กรอบอัตราก าลัง รายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน และจึงน าเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี  จากนั้นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ทราบโดยทั่วกันทั้งทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์วิทยาเขตจันทบุรี และเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เอกสารประกาศ
หนังสือเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ และสื่อสารมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี
ความสนใจที่จะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีการสอบวัด
ความรู้และคัดเลือกเป็น 2 ภาค ดังนี้  
 1. ภาค ก. เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 2. ภาค ข. เป็นการจัดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 โดยผู้สอบผ่านในภาค ก. จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาค
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในส่วนของการสรรหาบุคลการเข้าปฏิบัติงาน จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบในการด าเนินการสรรหาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้ด าเนินการ ดังนี้   
 1. ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนงานจ านวน 3 
คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากสภาพนักงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากกองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคลจากส่วนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการจัดสอบความรู้ ความสมารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
ก าหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสม โดยให้ท าเป็นประกาศรับสมัครของส่วนงาน  

3. พิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบ 
 4. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งมหาวิทยาลัยทราบ ในกา ร
ด าเนินงานของส่วนงานคณะกรรมการคัดเลือก อาจก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจาก
ประสบการณ์ หรือสอบภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักความยุติธธรมและ
โปร่งใส   
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มิได้มีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ามาใหม่ 
 

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
  การระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นั้นได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ประเมินผลผ่านแบบข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที่2)  
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ภาพที่ 2.7.1 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา 
  

โดยจะแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 
 ก. สมรรถนะหลัก (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างทุกคน) 
 ข. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 ค. สมรรถนะทางการบริหาร (ส าหรับพนักงานประเภทผู้บริหาร) 
 โดยจะใช้แบบข้อตกลงดังกล่าวเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีโดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและหัวหน้าหน่วยงาน (ท้ังในส่วนของคณะฯและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี)   
 นอกจากนั้นแล้ว กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรียังได้มีระบบการประเมินผลการบริการทั้งในระดับฝ่ายงาน 
และระดับบุคลล ดังข้อมูลในตารางที่ 2.7.3 
 

ตารางท่ี 2.7.3  ระบบการประเมินผลการบริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ระดับการ
ประเมินผล 

ผู้ประเมินผลการบริการ ระบบการประเมินผล 

ระดับฝ่ายงาน นิสิตผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 
ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 

 คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 
ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 

ระดับบุคคล คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี  ผ่าน 
go.buu.ac.th 

 บุคคลภายนอกท่ีได้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี ผ่าน 
go.buu.ac.th 

 
 เมื่อถึงรอบการประเมินผล หัวหน้าส่วนจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเสนอแนะข้อที่ควรพัฒนาเพื่อให้บุคลากรน าไปพัฒนาต่อไป 
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2. 7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 
 ความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น ในส่วนของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้มีการส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนา
ตนเองและจัดท าเป็นแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร จะมาจากความต้องการของ
แต่ละบุคคลที่มีความสนใจและสอดคล้องกับภารกิจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และมาจากที่หัวหน้าส่วนงานและ
หลักสูตรฯ มีความต้องการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ
มอบหมายซึ่งจะได้ระบุในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหมายเลข 3 ส่วนที่ 3: แผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
ภาพที่ 2.7.2 แบบฟอร์มแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น คณะฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกคนต้องได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี จะเป็นการอบรมได้ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะขออนุมัติการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายต่อคณบดี และเม่ือกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการฝึกอบรมให้กับคณะฯได้รับทราบ 
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึง
กัน คือ ให้บุคลากรแต่ละคนระบุความต้องการในการอบรม และพัฒนาตนเอง และการระบุประเด็นที่ต้องการให้
บุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือที่จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่การอบรมและพัฒนามีทั้งที่จัดโดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และส่วน
งานภายนอกมหาวิทยาลัย  ส าหรับในส่วนของการอบรมภายในมหาวิทยาลัยนั้น ในบางหัวข้อกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี ได้ร้องขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้จัดอบรม ก็จะมีประสานมายังสาขาวิชาให้เป็น
ผู้ด าเนินการอบรมในให้แก่บุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ในการไปอบรมนั้น ก็จะต้องขออนุมัติการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และเมื่อกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการ
ฝึกอบรมให้กับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้รับทราบ 
 

2.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service. 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนี้ 
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1. ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  
  คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้าง และการเพ่ิมค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งบริหาร
เพ่ือให้มีความเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. การยกย่องชมเชย 
 - มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการประชุมบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 
 - มีการมอบรางวัลขวัญใจบุคลากร ให้กับบุคคลทั้งในระดับคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
3. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
 คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดี สร้างความผูกพันสามัคคีระหว่างกัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้กับบุคลากรทั้งใน
คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   
4. การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 
 - คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องการภารกิจที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยการแจ้งยังส่วนงาน เพ่ือที่จะเสนอต่อกรรมการ
ประจ าส่วนงานในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษา   
 - การสนับสนุนสวัสดิการด้านการประกันเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากประกันสังคมเช่นประกันกลุ่มประกัน
อุบัติเหตุสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ส าหรับประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ด าเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปี
การศึกษา 2563 เป็นดังนี้ 
ตารางท่ี 2.7.4 ผลประเมินความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการที่ด าเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
                   ในปีการศึกษา2563 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
งานกิจการนิสิต งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
งานบริการวชิาการ
และวิเทศสัมพันธ ์

งานสารบรรณและ
ธุรการ 

การแต่งกาย  4.89 5.00 4.33 4.40 
กิริยามารยาทในการให้บริการ 4.89 5.00 4.18 4.20 
ความพร้อมในการให้บริการ 4.78 5.00 4.21 3.80 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.44 5.00 4.21 3.80 
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน 4.44 5.00 3.97 3.60 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของงานท่ีบริการ 4.78 5.00 4.26 3.80 
การให้ค าปรึกษา แนะน า 4.44 5.00 4.15 3.80 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ 4.44 5.00 4.08 3.80 

ค่าเฉลี่ย 4.64 5.00 4.17 3.90 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
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 ส าหรับระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์และนิสิต
ในสาขาวิชาแสดงได้ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 2.7.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์ที่สอนใน 
                   หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 
2562 2563 

- ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม 
พร้อมใช้งาน 

3.90 4.57 

- ห้องเรียนสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 4.28 
- ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่มีคณุภาพดีและมีความปลอดภยั 4.90 4.42 
- ห้องสมุดมีหนังสือวารสารฐานขอ้มูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพยีงพอและ
เหมาะสม 

4.90 4.00 

- เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ 3.45 4.42 
- จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 4.90 4.28 
- อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.81 4.42 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
 

ตารางท่ี 2.7.6 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของนิสิตใน 
                  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ระดับความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 5.00) 

2563 
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ (ด้านกายภาพ) เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอนฯลฯ 

3.85 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนาม
กีฬา ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

3.82 

- มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เช่น Lab safety, waste 
management, สิ่งอ านวยความสะดวกผู้มีความต้องการพิเศษ 

3.83 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
 

 นอกจากผลการประเมินนี้แล้ว หลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมนิสิตร่วมกับผู้บริหารคณะฯ เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของนิสิตและคณาจารย์ในสาขาวิชา ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ในระดับงานสนับสนุน
วิชาการของคณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
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2.8 Student Quality and Support 
 

2.8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date. 

ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรกที่เปลี่ยนการรับนิสิตใหม่จากที่แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลการรับนิสิต
เองโดยส่วนใหญ่มาเป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ดูแลให้ โดยใช้ระบบ Thai University 
Central Admission System (TCAS) มีทั้งหมด 5 รอบ หลักสูตรฯ ร่วมรับนิสิตในระบบข้างต้น 4 รอบ เนื่องจาก
คณะฯ ต้องการรักษาสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับ
คณะฯ ก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ  TCAS มีทั้งหมด 5 รอบ แตกต่างจากปีการศึกษา 
2562 ที่มีท้ังหมด 6 รอบ เนื่องจากปีการศึกษา 2563 เริ่มรับสมัครรอบ 1 ล่าช้ากว่ารอบ 1 ของปีการศึกษา 2562 
และมหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เร็วขึ้นกว่าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งได้กล่าวไว้ใน 2.5 นอกจากนี้คณะฯ ได้ส ารวจนิสิตเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้
ข้อมูลของหลักสูตรฯ ปรากฏว่า ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ช่องทางที่นิสิตรับรู้ข้อมูลของหลักสู ตรฯ มาก
ที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 30 และ35 ตามล าดับ ท าให้หลักสูตรเน้นการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์งาน
รับเข้าของมหาวิทยาลัยบูรพา regservice.buu.ac.th/ สื่อออนไลน์ของหลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ (Roadshow) ของคณะ ฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ  

 

ตารางท่ี 2.8.1 เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ ผ่านระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยบูรพารับเข้าเอง ปีการศึกษา  

                   2561 – 2563  
รอบท่ี เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
TCAS1 -ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (ทุก

โครงการรับเข้า)  
-ค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผล
การเรยีน (โครงการเพชรตะวันออก)  
-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม และมี
ความสามารถพิเศษ (โครงการ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทั่ว
ประเทศ)  

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (ทุก
โครงการรับเข้า)   
-ค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผล
การเรยีน (โครงการเพชรตะวันออก)  
-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม และมี
ความสามารถพิเศษ (โครงการ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทั่ว
ประเทศ และโครงการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ) 

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (ทุก
โครงการรับเข้า)   
-ค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผล
การเรยีน (โครงการเพชรตะวันออก)  
-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม และมี
ความสามารถพิเศษ (โครงการ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทั่ว
ประเทศ และโครงการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศ) 

TCAS2 -ผลการเรียนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 
จังหวัด)  

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 
จังหวัด) 

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 
จังหวัด) 

http://regservice.buu.ac.th/
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-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น)  

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น) 

TCAS3 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ)   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ)   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ)   

TCAS4 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
O-NET GAT PAT (โครงการ 
Admissions)   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
O-NET GAT PAT (โครงการ 
Admissions)   

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม  
O-NET GAT PAT (โครงการ 
Admissions)   

TCAS5 - -ผลการเรียนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 
จังหวัด และโครงการรับตรงท่ัว
ประเทศ) 
-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น) 

-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม GAT PAT 
(โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 
จังหวัด และโครงการรับตรงท่ัว
ประเทศ) 
-ผลการเรียนเฉลีย่สะสม (โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น) 

รอบ 6 - ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น) 

- 

รอบ
พิเศษ 

- นักเรียนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา  (โครงการทุน
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ)  

- 

 

ในปีการศึกษา 2561 จากทุกโครงการที่มีการรับสมัครข้างต้น พบว่า นิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ ที่ลงทะเบียน
เรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 (หลังช่วงเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน) มีจ านวน 44 
คน (AUN-8-02) ซึ่งมีจ านวนที่น้อยกว่าแผนการรับนิสิตของหลักสูตรฯ จ านวน 50 คน เนื่องจากหลักสูตรฯ ร่วมรับ
นิสิตในระบบ TCAS เพียง 4 รอบจาก 5 รอบ ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้ทบทวนเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ เช่น เพ่ิมเติม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ในโครงการขยายโอกาสฯ คือ ผู้ปกครองของผู้สมัครต้อง
ประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ ต่ ากว่า 2.00 และเพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ เช่น จัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS แต่ละรอบ และน าไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนใน
จังหวัดจันทบุรี และตราด   

ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า นิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ ที่ลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 
1/2562 และ 1/2563 (หลังช่วงเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน) มีจ านวน 35 คน และ 33 
คน ตามล าดับ (AUN-8-03 และ 04) ซึ่งมีจ านวนที่น้อยกว่าแผนการรับนิสิตของหลักสูตรฯ จ านวน 50 คน และ
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ลดลงจากปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์สาเหตุที่จ านวนนิสิตของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 และ 
2563 ลดลง ดังนี้  

1. จ านวนผู้สมัครเรียนน้อยลง เนื่องจาก ผู้สมัครเกิดในช่วงที่อัตราการเกิดของประเทศลดลง  
2. จ านวนกลุ่มวิชาที่หลักสูตรฯ ให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อมีน้อย ได้แก่ การตลาด และการเงิน รวมถึง

ผู้สมัครส่วนใหญ่มีแนวโน้มเลือกเรียนในสาขาการเงินลดลง เนื่องจาก การเติบโตของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
เข้ามาแทนท่ีแรงงานมนุษย์ในสถาบันการเงินต่างๆ      

3. ค่านิยมของผู้สมัครส่วนหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี และตราด มองว่า ถ้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี อาจจะไม่ส าเร็จการศึกษา เพราะเรียนยากกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนในจังหวัดจันทบุรี  

4. หลักสูตรฯ ได้ออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยองค่อนข้างน้อย  
5. มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลายรอบ และเพ่ิมจ านวนรับ

นิสิตใหม่ด้วย ท าให้ผู้สมัครมีโอกาสได้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากข้ึน  
6. สภาพเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 มีผลต่อ

ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว ท าให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้เรียนในสถาบันการศึกษาที่ไกลจาก
ภูมิล าเนา   

จากที่กล่าวข้างต้น หลักสูตรฯ จึงปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้จ านวนนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2564 ไม่
น้อยไปกว่าปีการศึกษา 2562 และ 2563 และเข้าใกล้เป้าหมายในแผนการรับนิสิตมากที่สุด ดังต่อไปนี้  

1. ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ กับคณะฯ ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวะต่างๆ และ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง มากขึ้น รวมถึงโครงการพบครู
แนะแนว และผู้บริหารสถานศึกษาใน 3 จังหวัดดังกล่าวของวิทยาเขตจันทบุรี เนื่องจากสถิติของผู้เรียนส่วนใหญ่ใน
หลักสูตรฯ หลายปีที่ผ่านมา มีภูมิล าเนาอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว รวมถึงจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ   Covid-19 รอบที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ท าให้โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ข้างต้นต้องเลื่อนออกไป 

2. ปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 โดยปรับและเปลี่ยนกลุ่มวิชาที่เปิดสอน จาก 
กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นกลุ่มวิชาการตลาดและบริการ และ
กลุ่มวิชาการประกอบการ  

3. จัดท าเนื้อหา และสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ของหลักสูตรฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพ่ิมข้ึน  

นอกจากนี้การเพ่ิมเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ในโครงการขยายโอกาสฯ คือ 
ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ต่ ากว่า 2.00 นั้น พบว่าการรับเข้านิสิตใหม่ผ่านโครงการขยายโอกาสฯ ในปี
การศึกษา 2562 และ 2563 ไม่มีผู้สมัครที่มีผู้ปกครองประกอบธุรกิจเลย ดังนั้นในการรับสมัครนิสิตใหม่ของ
โครงการขยายโอกาสฯ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ จะตัดคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังกล่าวออก   
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2. 8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
การระบุวิธีการการรับเข้าผู้เรียนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนของหลักสูตรฯ ด าเนินการโดยการ 

ดูแลและประสานงานจากงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้แจ้งคุณสมบัติ 
เกณฑ์การคัดเลือก และจ านวนรับสมัคร ไปยังงานรับเข้าศึกษา ตามข้อ 2.8.1  

การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์การรับเข้า หลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ช่องทางการรับเข้า ปีการศึกษา 2561 
– 2563 ตามตารางท่ี 2.8.2 พบว่าในปีการศึกษา 2561 ช่องทางการรับเข้าในโครงการรับเข้า 12 จังหวัด มีสัดส่วน
ร้อยละน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละของโครงการรับเข้าทั่วประเทศ คือ 42 : 58 ส าหรับในปีการศึกษา 
2562 และ 2563 สัดส่วนร้อยละของช่องทางการรับเข้าของผู้เรียนในโครงการรับเข้า 12 จังหวัด กลับมามากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละของโครงการรับเข้าทั่วประเทศ คือ 59  : 41 และ 52 : 48 ตามล าดับ ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและสถาบันอาชีวะของพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่    
 ปีการศึกษา 2561 – 2563 นิสิตชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมที่มาจากช่องทางการรับเข้าในโครงการรับเข้าทั่ว
ประเทศมีผลคะแนนสะสมเฉลี่ยในหลักสูตรฯ ดีกว่าเมื่อเทียบกับโครงการรับเข้า 12 จังหวัด นอกจากนี้ ในปี
การศึกษา 2561 และ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลคะแนนสะสมเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการติดตามผลการ
เรียนและให้ค าแนะน ากับนิสิตที่มาจากโครงการรับเข้า 12 จังหวัด และนิสิตรหัส 62 ใกล้ชิดมากขึ้น  
 

ตารางท่ี 2.8.2  แสดงจ านวนเปรียบเทียบผู้เข้าศึกษาและระดับผลการเรียนเฉลี่ย ม.6 ปี 2561-2563   
รูปแบบการรับเข้า 2561 2562  2563 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ผลการ
เรียน

เฉลี่ย ม.6 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ผลการ
เรียน

เฉลี่ย ม.6 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ผลการ
เรียน

เฉลี่ย ม.6 

Admission กลาง 9 20.93 2.63 7 21.21 2.98 7 21.21 3.11 
ความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 2 4.65 2.63 1 3.03 2.93 2 6.06 3.24 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในท้องถิ่น 

6 13.95 3.13 11 33.33 2.78 7 21.21 2.94 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  1 2.33 3.1 1 3.03 2.8 - - - 
รับตรง 12 จังหวัด (ทุกรอบ) 12 27.91 2.89 8 24.24 2.6 6 18.18 3.22 
รับตรงทั่วประเทศ (ทุกรอบ) 13 30.23 2.64 4 12.12 3.04 7 21.21 2.73 
โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีท่ี
เรียน) 

- - - - - - 3 9.09 3.23 

โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ 
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

- - - 1 3.03 3.70 - -- - 

โครงการเด็กดีศรีระยอง - - -    1 3.03 2.96 
รวม 43 100  33 100  33 100  
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ตารางท่ี 2.8.3 การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษา (เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 N/A 830 154 77 69 
1/2560 406 372 148 71 63 
1/2561 255 147 64 45 44 
1/2562 190 100 54 35 35 
1/2563 N/A 80 66 33 33 

 

2. 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 
 หลักสูตรฯ มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน และศักยภาพทางวิชาการของนิสิต โดยคณะฯ 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ท าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการเรียน ให้ค าแนะน าด้านการเรียน รับฟังปัญหา 
และหาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น เช่น กรณีที่นิสิตต้องการถอนรายวิชาระหว่างภาคเรียน นิสิต
ต้องมาพบหรือติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ในช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น อาจารย์ที่
ปรึกษาฯ สอบถามสาเหตุของการถอนรายวิชา และให้ค าแนะน าการวางแผนการลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่
ถอนในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไป (บางรายวิชาเปิดสอนทุกภาคเรียน หรือบางรายวิชาเปิดสอนในภาคเรียนใด
ภาคเรียนหนึ่ง) นอกจากนี้อีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข้างต้น ด าเนินการโดยตรวจสอบผ่านระบบบริการ
การศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แต่ละชั้นปี ทราบผลการเรียนแต่ละภาคเรียนจากระบบนี้ หากผลการเรียนของ
นิสิตอยู่ในสถานะรอพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ แต่ละชั้นปีจะติดต่อนิสิตในช่องทางต่างๆ ข้างต้นเพ่ือให้ค าแนะน า
และวางแผนการเรียนในภาคเรียนต่อไปอย่างเหมาะสม 

หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเป็นระบบหน่วยกิต และมีการประเมินผลการเรียนส่วนใหญ่ด้วยการให้
คะแนนแบบมีระดับขั้นโดยมีค่าระดับขั้น A–F โดยหลักสูตรฯ มีการก ากับ และติดตามภาระการเรียนของนิสิต ซึ่ง
หลักสูตรฯ ได้ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี โดยในแต่ละภาคเรียน นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 
9 ถึง 21 หน่วยกิต และเป็นแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ หากนิสิตมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือ
มากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพ่ือสอบถามเหตุผลและแจ้งแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป รวมถึงนิสิตที่ย้ายสาขาเข้ามาในหลักสูตรฯ ซึ่งต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ท าให้ไม่เป็นตามแผนการเรียน
ของหลักสูตรฯ นิสิตดังกล่าวจะได้รับการให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียนด้วย   
 ผลที่ได้จากระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ และภาระการเรียน 
ได้แก่ นิสิตได้รับค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรับการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาฯ รับทราบ
ภาระการเรียนที่เป็นปัจจุบันของนิสิต และช่วยวางแผนการเรียนในอนาคตส าหรับนิสิตที่ไม่สามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียนปกติได้ ช่วยให้นิสิตตระหนักถึงสถานภาพการเรียนในปัจจุบัน และแผนการเรียนในอนาคต
ของนิสิตเอง 
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จากตารางที่ 2.8.4-2.8.5 เห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2563 นิสิตชั้นปีที่ 1 พ้นสภาพนิสิต 5 คน โดยมีผล
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 2 คน และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 คน นอกจากนี้
ยังมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลาออกอีก 3 คน สาเหตุหลักที่ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีอัตราการตกออกที่สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่รอบที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
ผู้ปกครองของนิสิต ท าให้นิสิตไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ และไม่สามารถเรียนต่อไปในหลักสูตรฯ 
ได้ เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ มีผลให้นิสิตที่ปรับตัวกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้ไม่ได้ มีผลการเรียนที่ตกต่ าลงจนกระทั่งพ้นสภาพ
นิสิต หลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากสถานการณ์โรคระบาดข้างต้น ดังนั้น หลักสูตรฯ และ
คณะฯ ได้หารือกันในการก าหนดแนวทางความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหาดังกล่าว เช่น แนะน าสถาน
ประกอบการที่นิสิตสามารถท างานบางเวลา (part time) ได้ เพ่ือให้นิสิตพอมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมทักษะการสอน
ออนไลน์ของคณาจารย์ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยคณาจารย์ลงทะเบียนเข้าอบรมการสอนออนไลน์ อบรมการ
พัฒนาสื่อประกอบการสอนออนไลน์ ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการวัดผลให้เหมาะสมกับนิสิตมากข้ึน    
 

ตารางท่ี 2.8.4 จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

2559 77 69 106 105 85 83 93 23 8 4 284 
2560 67 62 65 65 105 105 83 83 2 2 317 
2561 44 42 58 57 61 61 105 105 0 0 265 
2562 35 35 40 40 56 56 61 61 0 1 193 
2563 33 28 35 37 40 40 56 56 0 0 159 

 

ตารางท่ี 2.8.5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

2559 77  61  14 4   
2560 67    9 2   
2561 44    4    
2562 37    2    
2563 31    5    

 
 

2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability.  
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 หลักสูตรฯ เสนอให้คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปีโดยขึ้นอยู่กับจ านวนของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี เพ่ือท าหน้าที่ดูแลด้านการเรียน และพฤติกรรมต่างๆ ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ของนิสิตทุกชั้นปี
อย่างน้อยต้องสอนรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีนั้นด้วย เพ่ือให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษา โดยใช้เวลาในช่วงก่อน
เริ่มเรียนหรือหลังเลิกเรียนพูดคุยสอบถามนิสิตถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่ง
คณะฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ 
ได้ประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการประกอบอาชีพของนิสิตในหลักสูตรฯ ร่วมกับ
คณะฯ และหลักสูตรอ่ืนของคณะฯ โดยด าเนินการทั้งในภาพรวมของหลักสูตรฯ และคณะฯ  ตามตารางที่ 2.8.6 
 

ตารางท่ี  2.8.6 โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรปีการศึกษา 2563  เพ่ือ (1) พัฒนาการเรียนรู้ และ (2)  
         ทักษะการประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
โครงการ/กิจกรรม ปี1 ปี2 ปี3 ปี 4 

MK FN MK FN MK FN 

โครงการปฐมนิเทศ (1) (PLO_1 และ PLO_2) /       
โครงการเรียนอะไรให้มีความสุข (2) (PLO_6) / / /     
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe 
illustrator เพื่อการสร้างสื่อทางการตลาด (1 และ 2) (PLO_7 และ 
PLO_8) 

   / /   

โครงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ (1 และ 2) 
(PLO_8)   

     / / 

กิจกรรมการขายสินค้าออนไลน์ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (1 
และ 2) (PLO_6, PLO_7   และ PLO_8)  

     / / 

กิจกรรม Sharing Day (2) (PLO_6)    / /   
โครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ (1 และ 2)  (PLO_2, PLO_3, 
PLO_6, PLO_8, PLO_9, PLO_10, PLO_11, PLO_12, PLO_13, 
PLO_14 และ PLO_15) 

/ / / / / / / 

หมายเหต:ุ MK คือ กลุ่มวิชาการตลาด FN คือ กลุ่มวิชาการเงิน 

โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ เพ่ือ (1) พัฒนาการเรียนรู้ และ (2) ทักษะการประกอบอาชีพของ
หลักสูตรฯ ด าเนินการครอบคลุมนิสิตทุกกลุ่มวิชาและทุกชั้นปี และสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ฯ ด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการที่นิสิตด าเนินการผ่านองค์กรด้านกิจการนิสิต เช่น สโมสรนิสิตคณะฯ และองค์การ
นิสิตระดับวิทยาเขต โดยนิสิตจะเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการเองทั้งการวางแผนงาน รูปแบบกิจกรรม และ
งบประมาณ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคอยให้ข้อเสนอแนะ  ทั้งนีโ้ครงการทั้งหมดสอดคล้องกับ Platform 1 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ ในส่วนของ Program 6 พัฒนา
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คุณภาพบัณฑิต สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทักษะเฉพาะตามสาขาวิชาและมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมการขายสินค้าออนไลน์ผ่านรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ท าให้มีการเติบโตมากขึ้น
ของการขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้นิสิตได้มีทักษะในการขายสินค้าออนไลน์ การท าประชาสัมพันธ์สินค้าและเป็น
ทางเลือกหนึง่ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ หลักสูตรฯ ได้ประสานงานน าสินค้าของคณะฯ เช่น สินค้าแปรรูป
จากถั่งเช่า ผลไม้แปรรูปตรา SABA เป็นต้น สินค้าชุมชน สินค้าเกี่ยวกับความงามมาให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ขาย
ออนไลน์ และจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือน าเสนอให้กับคณาจารย์ และผู้ประกอบการสินค้าข้างต้น (บางท่าน) ในงาน
สัมมนาสาขาบริหารธุรกิจที่เป็นโครงการในรายวิชาสัมมนาที่นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ด าเนินงานหลัก ในภาคเรียนที่ 2 
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านรายวิชาหัวข้อเลือกสรรด้านบริหารธุรกิจ 
กับนิสิตชั้นปีที่ 3 รวมถึงได้ปรับและเพ่ิมสินค้าที่น ามาจ าหน่าย รวมถึงเพ่ิมบริการเข้ามาด้วย เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ตลาด สภาวะการแข่งขัน และนิสิตมากข้ึน โดยหลักสูตรฯ ก าหนดให้กิจกรรมการขายสินค้าออนไลน์นี้เป็นกิจกรรม
หลักท่ีนิสิตทุกชั้นปีต้องเข้ามามีส่วนร่วม และส่งต่อกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพ่ือรองรับกลุ่มวิชาใหม่ที่จะเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2564 คือ การประกอบการ และการตลาดและบริการ และคาดหวังว่าจะเป็นจุดขายหนึ่งของ
หลักสูตรฯ ต่อไปได้   

 

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

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.75 ซึ่งคะแนนความพึงพอใจของนิสิตดังกล่าวในภาพรวม คือ 3.87 คะแนน
ภาพรวมของปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ได้แก่ 3.95, 3.97 และ 4.14 ตามล าดับ เห็นได้ว่าคะแนน
ภาพรวมข้างต้นของปีการศึกษา 2563 ลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตถูกปรับและเพ่ิมค าถามให้กว้างมากขึ้น ไม่ได้สอบถามเฉพาะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลการประเมินกับปีก่อนหน้าได้ หลักสูตรฯ ได้จัดบรรยากาศด้านกายภาพ ด้าน
สังคม และด้านจิตใจในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1) การจัดบรรยากาศด้านกายภาพ  
หลักสูตรฯ ได้สอบถามอาจารย์ประจ าหลักสูตร เกี่ยวกับความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จะ

สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และเสนอความต้องการดังกล่าวให้กับคณะฯ เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญ และด าเนินการจัดหาสิ่งต่างๆ ข้างต้นตามความเหมาะสมต่อไป  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้วิทยาเขตต้องปรับเปลี่ยนการจัดบรรยากาศด้าน
กายภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับแนวปฏิบัติใหม่ (New Normal) ในการรับมือกับโรคระบาด เช่น ในภาคเรียนที่ 1 
/2563 ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่จะเข้าใช้งานในอาคารเรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2563 ได้
จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิแทนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดอุณหภูมิ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง  จัดโต๊ะนั่ง
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เรียนเว้นระยะห่างกันหรือให้นิสิตนั่งเรียนเว้นระยะห่างกัน เป็นต้น รวมถึงวิทยาเขตจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในแต่ละส่วน
งาน เช่น เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ช่วยตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และ
แจ้งเจ้าหน้าที่เม่ือพบความเสียหาย เพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป  

วิทยาเขตยังคงมีสถานที่ทางกายภาพที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรฯ ดังนี้  
-อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติวหนังสือ 

การประชุมเพ่ือเตรียมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของนิสิต  
-สถานที่ออกก าลังกาย เช่น สวนนันทนาการ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล ห้องออกก าลังกาย และโรงยิมเน

เซี่ยม เพื่อให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความชอบของตนเอง  
-หอพักของวิทยาเขตมีห้องกลางที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ระบบ WIFI 

เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อนคลายนอกเวลาเรียน  
2) การจัดบรรยากาศด้านสังคม 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมด้านสังคมของนิสิตในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เช่น การ
มอบหมายงานกลุ่ม เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ท าให้การพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ กับ นิสิตเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้นัดพูดคุยกับนิสิตแต่ละชั้นปีทางออนไลน์เป็นระยะๆ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตไว้   

 

3) การจัดบรรยากาศด้านจิตใจ  
 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่หลักสูตรฯ เสนอให้คณะฯ แต่งตั้งนั้นนอกจากจะให้ค าปรึกษาด้านการ
เรียนการสอนแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ยังสามารถพูดคุยและให้ค าแนะน าด้านอ่ืนๆ กับนิสิตในหลักสูตรฯ ด้วย เช่น 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาส่วนตัว เป็นต้น เป็นการสร้างบรรยากาศด้านจิตใจอย่างหนึ่งให้กับนิสิตของ
หลักสูตรฯ ท าให้นิสิตไม่รู้สึกเคว้งคว้าง และหดหู่จิตใจมากเกินไป และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับประเด็นด้านอ่ืนที่ไม่ใช่ด้านการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตรฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาแนวทางการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
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2.9 Facilities and Infrastructure 
 

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

จากการส ารวจความต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวิจัย ในปีการศึกษา 
2563 พบว่าในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนั้นมีเ พ่ิมขึ้น เนื่องจากมีบางสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพของการประมวลผลที่สูงมาก ท าให้วิทยาเขตจันทบุรีได้จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงจ านวน 113 เครื่อง ดังตารางที่ 2.9.1 ไว้ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ และนอกจากนี้สาขาวิชาอ่ืนๆ ยังสามารถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ด้วยทั้งในด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยได้อย่างเพียงพออีกด้วย 
 

ตารางท่ี 2.9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 132 เครื่อง 132 เครื่อง 132 เครื่อง 245 เครื่อง 
จ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 70 เครื่อง 70 เครื่อง 70 เครื่อง 70 เครื่อง 

 
อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2563 ได้เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ

การเรียนการสอนของหลักสูตรโดยตรง ท าให้บางรายวิชาจ าเป็นจะต้องมีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้สาขาบริหารธุรกิจได้จัดท าแผนรับมือในกรณีที่เกิดการระบาดขึ้นอีก โดยจัดให้มีการท าสื่อ
ออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่ ไปกับการเรียน ณ ที่ตั้ง โดยได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ 
ด าเนินการให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมการท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น LMS, MS Teams, Google 
Meet, Zoom, OBS เป็นต้น จากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

นอกจากนี้จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ดังที่แสดงในตารางที่ 2.9.2 โดยผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เกือบทุกหัวข้อ เนื่องจากวิทยาเขตจันทบุรีได้มีปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

ตารางท่ี 2.9.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างปี 
การศึกษา 2561 – 2563 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
1. ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่

เหมาะสมพร้อมใช้งาน 
4.30 4.33 4.20 4.57 

2. ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.30 4.00 4.20 4.28 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.60 4.50 4.40 4.42 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 4.60 4.66 4.40 4.57 
5. ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอและ

เหมาะสม 
4.00 4.33 4.00 4.00 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมีความเพียงพอ 4.33 4.66 4.40 4.42 
7. จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 4.16 4.00 4.28 
8. สถานที่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ

เหมาะสม 
4.66 4.50 4.20 4.42 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 4.66 4.66 4.40 4.57 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท า

วิจัย 
4.33 4.33 4.20 4.42 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือท าวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.66 4.50 4.00 4.42 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 4.42 4.21 4.40 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
 

ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 ผลการ
ประเมินในทุกหัวข้อประเมินอยู่ในระดับที่ดี ดังที่แสดงในตารางที่ 2.9.3 เนื่องจากคณะฯ และสาขาบริหารธุรกิจได้
มีการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง  
 

ตารางท่ี 2.9.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปี 

2563 
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นไปตามที่นิสิตคาดหวัง 3.90 
2. หลักสูตรมีรายวิชาที่มีความทันสมัย มีการบูรณาการและเช่ือมโยงความยากง่ายตามล าดับ และ

สอดคล้องกับ ความต้องการของนิสิตตลอดหลักสูตร 
3.91 

3. การเรียนการสอนตามหลักสูตร สามารถพัฒนาให้นิสิต มีทั้งความรู้ ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ
วิชาชีพ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ 

3.91 

4. การจัดการข้อร้องเรียน เช่น ผลการประเมินการเรียน การสอน 3.84 
5. นิสิตรับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ปรัชญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล ฯลฯ 
3.88 

6. ตารางเรียน ตารางสอบ มีระยะเวลาและการจัดการ ท่ีเหมาะสม 3.88 
7. ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

(ด้านกายภาพ) เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอนฯลฯ 
3.85 

8. ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนิสิต 
ฯลฯ 

3.82 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปี 

2563 
9. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เช่น Lab safety, waste management, สิ่ง

อ านวยความสะดวกผู้มีความต้องการพิเศษ 
3.83 

10. การให้ค าปรึกษาแนะแนว ของหลักสูตร (อาจารย์) /คณะ (ฝ่ายพัฒนานิสิต / กิจการนิสิต) /
มหาวิทยาลัย (กองกิจการนิสิต) 

3.87 

11. การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานของหลักสูตร (อาจารย์) /คณะ (ฝ่ายพัฒนานิสิต / กิจการนิสิต) /
มหาวิทยาลัย (กองกิจการนิสิต) 

3.84 

12. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลักสูตร / คณะ / 
มหาวิทยาลัยจัด 

3.82 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
แต่ทั้งนี้หลักสูตรยังคงมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะต้องมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
   

2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 

ส าหรับในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน และการท าวิจัยนั้น 
หลักสูตรขอน าเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรี 
สื่อในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี มีการรายการน าเข้ารายปีดังแสดงในภาพที่ 2.9.1 และการยืมสื่อสาร

สนเทศในห้องสมุดดังแสดงในภาพที่ 9.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื่องจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ าเสมอในปัจจุบัน ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ให้คณาจารย์ผู้สอนได้ร่วมเป็นผู้คัดเลือกรายการหนังสือและ
เสนอซื้อเข้าห้องสมุด เพ่ือให้เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร ข้อมูลการจัดซื้อสื่อเข้าห้องสมุดในปี พ.ศ. 
2563 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ดังแสดงในภาพที่ 9.1 จะเห็นได้ว่าสื่อประเภทหนังสือและวารสารได้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดหาสื่อเพ่ือรองรับการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมของนิสิต ส าหรับสื่อ
สารสนเทศประเภทซีดีรอมที่ลดลงนั้น เพราะในปัจจุบันสื่อประเภทดังกล่าวอาจารย์และนิสิตสามารถ download 
ข้อมูลได้เองจากผู้ให้บริการข้อมูล 
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ภาพที่ 2.9.1 จ านวนสื่อสารสนเทศภายในห้องสมดุ (เป็นจ านวนรวมที่จัดซื้อ กับ รับบรจิาค ในแต่ละปี) 
(ท่ีมา: ข้อมูลจากฝา่ยห้องสมดุ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจนัทบุรี) 
 

ส าหรับการยืมสื่อสารสนเทศของคณาจารย์และนิสิตของหลักสูตรที่เปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนๆ แล้วดังที่
แสดงในภาพที่ 2.9.2 จะเห็นว่ายังไม่สูงมากเนื่องจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้การค้นคว้าในบางครั้งจะใช้จากสื่อออนไลน์เพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัยในการท ารายงานหรือวิจัย และยัง
ช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดท าการเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 อีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 2.9.2 สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดประจ าปีงบประมาณ 2557 ถึง 2564 
(ท่ีมา: ข้อมูลจากฝา่ยห้องสมดุ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจนัทบุรี) 
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2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
ห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรีได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนในการบริการยืมหนังสือจาก

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้นอกจากนั้น
ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจที่ผู้เรียนและคณาจารย์จะสามารถเข้าใช้งานเพ่ือศึกษาและท าการวิจัย
ได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือเพ่ือให้สามารถ
ใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ ที่จ าเป็นนอกเหนือจากท่ีมีอยู่กับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

ในปีการศึกษา 2563 ทางห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องสมุดให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น โดยในส่วนของอาคารสถานที่นั้นได้จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้นิสิตจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ และ
คณาจารย์ที่บรรยายในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจสามารถใช้บริการได้ และในส่วนของเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดนั้นก็มีการเพ่ิมเติมฟังก์ชันที่เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ เช่น มีระบบรับข้อมูลเสนอรายชื่อหนังสือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรีเอง 
(http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/service.php) และมีระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
ทางวิชาการ เช่น อักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin เป็นต้น 
 

2 . 9 . 3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research. 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจนั้น วิทยาเขต
จันทบุรีมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องหลักส าหรับการเรียนการสอนจ านวน 2 ห้อง ห้องที่ 1 มีจ านวน
คอมพิวเตอร์ 62 เครื่อง และห้องที่ 2 มีจ านวนคอมพิวเตอร์จ านวน 70 เครือ่ง นอกจากนี้วิทยาเขตจันทบุรีได้มีการ
เพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนส าหรับสาขาที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์
ส าหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพอีกจ านวน 113 เครื่อง ซึ่งจะท าให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนิสิต
และคณาจารย์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ส าหรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพอีก
ด้วย  

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมและการบ ารุงรักษาให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างดีเพ่ือที่จะให้มีความเพียงพอต่อการใช้ของนิสิตและคณาจารย์นั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้
มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อนิสิตในหลักสูตรพบว่า
คอมพิวเตอร์มีความเสียหายหรือไม่พร้อมใช้งานจะท าการแจ้งอาจารย์ทันทีเพ่ือให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามา
ซ่อมบ ารุงรักษา ส่งผลให้ไม่มีปัญหาในเรื่องความไม่พอเพียงของคอมพิวเตอร์ 
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2.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research. 

ในส่วนของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

โดยพื้นฐานแล้ววิทยาเขตได้ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้แล้วทั้งที่
เป็นแบบมีสายและไร้สาย นอกเหนือจากนั้นทางวิทยาเขตยังได้มีความร่วมมือกับผู้ให้บริการสัญญาเอกชนในการ
ขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้อ านวยความสะดวก ในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกันได้เป็นจ านวนมากได้แก่ 
ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม และบริเวณหอพักนิสิต 

2. สิ่งสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และการฝึกอบรม 
ในส่วนนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจได้ใช้บริการจากผู้ให้บริการ 2 แหล่ง ดังนี้ 
2.1 ชุดซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาด าเนินการจัดหาให้ 

ชุดซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาให้นั้นจะมีผู้ให้บริการ 2 แหล่ง คือ Google กับ  
Microsoft โ ดย  Google จะ ให้ บ ริ ก า ร  Google Drive, Google Meet, Google Classroom และ  Google 
Calendar เป็นต้น ในส่วนของ Microsoft นั้นจะให้บริการ MS Teams, One Drive, Class Notebook เป็นต้น 
นอกจากซอฟต์แวร์จากทั้ง 2 ค่ายดังกล่าวยังมีระบบ BUU-LMS ซึ่งเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมา
เองที่ไว้รองรับการเรียนการสอนและการสอบอีกด้วย และส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพายังมีการบริการลง
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อีกด้วย   

2.2 ชุดซอฟต์แวร์ที่คณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจด าเนินการจัดหาเอง  
นอกจากชุดซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้แล้วนั้น คณาจารย์โดยได้คัดเลือกซอฟต์แวร์ 

ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการอ่ืนๆ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเตรียมการสอนออนไลน์  เช่น โปรแกรม OBS ส าหรับการ
จัดท าสื่อออนไลน์ โปรแกรม Zoom หรือ Cisco WebEx ส าหรับการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

ระหว่างปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้น สาขาบริหารธุรกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
COVID-19 ซึ่งประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการนี้คณาจารย์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจได้มีการ
เข้าร่วมอบรมการสอนออนไลน์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ โ ดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้การเรียนการสอนสามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

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

special needs are defined and implemented. 
หลักสูตรใด้จ าแนกกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษดังนี้ 

1. นิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ (ความพิการด้านการเคลื่อนไหว และความพิการทางด้าน
ร่างกาย) 
ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจไม่มีนิสิตที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สมบูรณ์ แต่ทาง

วิทยาเขตจันทบุรีได้มีการจัดสร้างทางลาดเพ่ือเข้าอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว 
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2. นิสิตที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาคริสต์ 
ส าหรับการรองรับนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลามในประเด็นเรื่องอาหารนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มี

ร้านอาหารจ านวน 1 ร้านในวิทยาเขตจันทบุรี นอกจากนี้บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านอาหารมุสลิม 1 ร้าน 
ส าหรับนิสิตที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค สามารถเดินทางไปท าศาสนพิธีได้ที่วัดนักบุญยอแซฟ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่อ าเภอท่าใหม่ โดยจ านวนนิสิตที่นับถือศาสนาต่างๆ มีดังตารางท่ี 2.9.4 
 

ตารางท่ี 2.9.4 การนับถือศาสนาของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจแยกตามช้ันปี 

ชั้นป ี สาขา 
ศาสนา 

รวม 
พุทธ อิสลาม คริสต์ 

ปีท่ี 1 รหัส 63 บริหารธรุกิจ 24 1 - 25 
ปีท่ี 2 รหัส 62 กลุ่มการตลาด 26 1 - 27 

 กลุ่มการเงิน 9 - - 9 
ปีท่ี 3 รหัส 61 กลุ่มการตลาด 27 - - 27 

 กลุ่มการเงิน 13 - - 13 
ปีท่ี 4 รหัส 60 กลุ่มการตลาด 23 - - 23 

 กลุ่มการเงิน 34 - - 34 
รวม  156 2 - 158 

 
ในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมกับ

วิทยาเขตจันทบุรีได้ด าเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตาม
หลักสากลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

1. ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆ ตลอด 24 ชม.การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในเวลากลางคืน 

2. ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ 

ส าหรับในส่วนของสาขาบริหารธุรกิจได้มีการใช้โปรแกรมทางโซเซียล (Line) เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
กระจายข่าวสารต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ จะได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือกันได้ทันที 

ส าหรับการปรับปรุงจากการประเมินในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) คณะฯ ได้มีการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ห้องเรียนมีการท าความสะอาดตลอดเวลาเนื่องจากโรค COVID-19 นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุง
ระบบแสงสว่างให้เพียงพอ ห้องสมุดได้มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอและเหมาะสม 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเพียงพอ และมีการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย 
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2.10 Quality Enhancement 
 

2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development.  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 เพ่ือเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 โดยใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ สถานประกอบการที่นิสิตรหัส 2559 ฝึกงาน ศิษย์เก่าก่อนรหัส 2559 นิสิตปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะฯ และนักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อ ตามตารางท่ี 2.10.1  
 

ตารางท่ี 2.10.1 สรุปประเด็นความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562    

ประเด็นความต้องการ และข้อมลูป้อนกลับที่ส าคัญ 
สถานประกอบการ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักเรียน/นักศกึษา 

-ท างานได้หลากหลาย  
-เพิ่มทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เช่น 
Excel  
-พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ  
-เพิ่มทักษะการ
น าเสนองาน  
-เพิ่มความเช่ือมั่นใน
ตนเอง และกลา้
แสดงออก  

-พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ  
-พาไปเห็นสถานที่
ท างานจริง  
-เน้นการปฏิบตัิ  

-พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษ  
-พาไปเห็นสถานที่
ท างานจริง 
-เน้นการปฏิบตัิ  
  

-เชิญผู้ประกอบการมา
บรรยาย และท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 
-ยุบรวมรายวิชาแกน 
และเน้นการปฏิบตัิ   
-เน้นจริยธรรมใน
รายวิชา  

สนใจศึกษาต่อด้าน
บริหารธรุกิจ
เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1) ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 2) 
การตลาด 3) การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
4) การประกอบการ 5) 
การจัดการ 6) การ
จัดการธุรกจิบริการ 7) 
การจัดการการผลติ 8) 
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 9) การเงิน  

 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มา

ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่เปิดสอนอยู่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน รหัส 2560 ผู้ใช้
บัณฑิตรหัส 2559 บัณฑิตรหัส 2559 ผู้ปกครองนิสิตรหัส 2563 ตามตารางท่ี 2.10.2 โดยการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ผ่านมา หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้เก็บข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และ
นิสิตปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 – 2563 ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังคงเก็บ
ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และผู้ปกครอง เพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป  
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ตารางท่ี 2.10.2 สรุปประเด็นความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   

ประเด็นความต้องการ และข้อมลูป้อนกลับที่ส าคัญ 
นิสิตปัจจุบัน รหัส 2560 ผู้ใช้บัณฑิตรหัส 2559 บัณฑิตรหัส 2559  ผู้ปกครองนิสิตรหัส 2563 

-ออกไปศึกษาดูพื้นท่ี และ
สภาพแวดล้อมการท างาน
จริง ให้มากขึ้น  
-เน้นการฝึกปฏิบัติเพิม่ขึ้น   
 

-ฝึกการซื้อขายหุ้น  
-ปรับให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยเสมอ  

-ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการจริง  
-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
สังคม หรือ ทักษะทาง
อารมณ์  

-ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสตูรฯ ตามระยะเวลา 
และมีงานท า  

 
2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement.  
 จากประเด็นความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ใน 2.10.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2564 ดังนี้    

-เปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จากกลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน 
เป็นกลุ่มวิชาการตลาดและบริการ และกลุ่มวิชาการประกอบการ เนื่องจากความสนใจของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาและนักศึกษาสถาบันอาชีวะ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่สามารถเปิดสอนในกลุ่มวิชา
ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้    

-ลดจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จาก 135 หน่วยกิต เป็น 130 หน่วยกิต 
และเน้นการปฏิบัติมากขึ้น  

-Program learning outcomes (PLO) ของหมวดวิชาเฉพาะ 
PLO1   สามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามข้อบังคับ กฎระเบียบขององค์กรและ   
    สังคม  
PLO2    สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
PLO3 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเข้าใจ 
PLO4 สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการ
 ประกอบการ ได้อย่างเข้าใจ  
PLO5 สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และเฉพาะด้านการตลาดและ

การบริการหรือด้านการประกอบการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
PLO6 สามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการปรับตัวและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
 สภาพแวดล้อม  
PLO7 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
PLO8       สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  
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PLO9 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตามในการขับเคลื่อนให้การท างานของทีมให้ประสบ
 ความส าเร็จ 
PLO10 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ 
PLO11 สามารถค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านบริหารธุรกิจ  
 ด้านการตลาดและการบริการหรือด้านการประกอบการได้ 
PLO12 สามารถใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ 
              และสื่อสังคมออนไลน์ในการขายสินค้าและการบริการหรือการประกอบธุรกิจได้  

 -คุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
 1. ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ หมายถึง การประยุกต์องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจกับ
ศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของหลักสูตรฯ  
 2. บุคลิกภาพที่ดีในการท างาน หมายถึง  การมีทัศนคติเชิงบวก มีความม่ันใจในตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มีการแต่งกายตามกาลเทศะและมีมารยาททางสังคม  

จากประเด็นความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ใน 2.10.1 และผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของนิสตต่อหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 เท่ากับ 3.87 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 3.75 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้สรุปแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้    
 -ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบแรก คลี่คลาย หลักสูตรฯ ได้พานิสิตที่ขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 / 2563 ออกไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่น าสินค้ามา
จ าหน่าย ได้เห็นสถานที่ท างานจริง  

-ปรับกิจกรรมในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 / 2563 ให้นิสิตได้ขายสินค้าออนไลน์ซึ่ง
สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  

-ฝึกให้นิสิตซื้อขายหุ้นจริงผ่านรายวิชาวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของกลุ่มวิชาการเงิน  
-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านรายวิชาจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคมที่นิสิตของหลักสูตรฯ 

ลงทะเบียนเรียน   
-คณบดี และหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกงานและสหกิจศึกษา ในช่วงภาคฤดูร้อน / 2563 

เน้นให้นิสิตมีทักษะทางสังคมในการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา   
-อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิตอย่างสม่ าเสมอ ตามท่ีได้กล่าวใน 

2.8.3 เพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
-รายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ เป็นรายวิชาเอกบังคับที่นิสิตต้อง

ลงทะเบียนเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานในอนาคต  
-หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นิสิตฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือเกิดประสบการณ์การท างานก่อนที่จะท างาน

จริงในอนาคต   
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 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังคงน าประเด็นความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และผลการประเมินความพึงพอใจของนิสตต่อหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
 

2. 10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 

ตามที่อธิบายใน 2.5.1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการร่วมกับคณะฯ และกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนในกับนิสิตปี 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานแบบ
ออนไลน์ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้แก่ PLO_2, PLO_14 และ PLO_15 ใน 2.1.1  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หรือ มคอ. 2 ได้ก าหนดว่าอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ. 5 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค

เรียน โดยจัดท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง มคอ.  5 เป็นเอกสารที่แสดงผลการ

จัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

การพิจารณาข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยผู้เรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาใน

ครั้งถัดไป โดยข้อมูลใน มคอ. 5 น าไปสู่การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 ของรายวิชานั้นในการ

จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป โดย มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาจะระบุผลการเรียนที่คาดหวังของ

หลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่สัมพันธ์กับรายวิชาด้วย  

จากที่กล่าวใน 2.5.1 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ และหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดสอบ Pre-Exit Exam 

เพ่ือประเมินทักษะด้านความรู้ และปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมรายวิชาแกน และรายวิชา

เฉพาะในแต่ละกลุ่มสาขา แต่ทั้งนี้การสอบนี้ไม่ได้ระบุเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยกิจกรรมนี้มีความ

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้แก่ PLO_2, PLO_4 และ PLO_5 ใน 2.1.1 การ

ประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยใช้แบบทดสอบผ่านข้อสอบ BUU-CET-U ของ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง 

2559 ได้แก่ PLO_2 และ PLO_15 ใน 2.1.1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา

สหกิจศึกษา หรือ การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตร

ปรับปรุ ง  2559 ได้แก่  PLO_2, PLO_3, PLO_6, PLO_8, PLO_10, PLO_11, PLO_12, PLO_13, PLO_14, 

PLO_15 และ PLO_16 ใน 2.1.1 
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2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning.  
ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ได้น าระเบียบวิธีการศึกษาของรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวบน

เกาะหมากและรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการบริหารแหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมากเพ่ือเป็นการ
ยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก มาถ่ายทอดให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการตลาด ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัยการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 / 2563 ท าให้นิสิตเข้าใจวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ
มากขึ้น รวมถึงจัดท าแบบสอบถาม และแบบหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence) ของงานวิจัยได้ถูกต้อง  

 
2.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตถูกปรับและเพ่ิมค าถาม
ให้กว้างมากขึ้น ไม่ได้สอบถามเฉพาะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของนิสิต
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามตารางที่ 2.10.2 และ 2.10.3 อยู่ในระดับดี และมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
หลักสูตรฯ ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3.75  

หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้สะท้อนผลการประเมินดังกล่าวให้กับวิทยาเขตจันทบุรี  เช่น ขยายเวลาปิด
ห้องสมุด และเปิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ห้องน้ าไม่สะอาด ไม่มีกระดาษทิชชูในห้องน้ าบางห้อง เป็ นต้น และ
วิทยาเขตจันทบุรีได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 / 2563  
 

ตารางท่ี 2.10.2 ความพึงพอใจภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา  
        2560-2563 

2560 2561 2562 2563 
4.42 4.42 4.21 4.30 

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
 

 

ตารางท่ี 2.10.3 ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
         ปีการศึกษา 2560-2562 และความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา  
         2563  

ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

ความพึงพอใจภาพรวมของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  

2560 2561 2562 2563 
3.95 3.98 4.14 3.87  

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 
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2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement.  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลป้อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเองด้วย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต เนื่องจากผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บ และประมวลผลให้มีความล่าช้าในการน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรฯ นอกจากนี้หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลผลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ เช่น พิจารณาจ านวนและ
ความเหมาะสมของข้อค าถาม วิธีการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลป้อนกลับ ใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประเด็นใหม่ของการสอบถามเพ่ือออกแบบแบบสอบถามต่อไป อาทิ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ร่วมกันจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตในการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ Covid-19  
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2.11 Output 
 

2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 
 หลักสูตรตั้งเป้าหมายร้อยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาที่ร้อยละ 90 จากข้อมูลของการ
สอบผ่านและการตกออกปีการศึกษา 2563 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีอัตราการตกออกมากขึ้น โดยสาเหตุนิสิตที่ตก
ออกในชั้นปีที่ 1 คือ นิสิตที่ได้เกรดไม่ถึงตามก าหนดและนิสิตที่ลาออกเนื่ องจากต้องการไปเรียนมหาวิทยาลัยใกล้
บ้านหรือต้องการสมัครคณะอ่ืน อย่างไรก็ดีในการปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของนิสิตมากข้ึน 
 เมื่อเทียบเคียงอัตราการสอบผ่านและการตกออกกับคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ พบว่าในปีการศึกษา 2562 อัตราการผ่านของนิสิตของทางหลักสูตรมากกว่าหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  ดังแสดงในตารางที ่2.11.2 
 

ตารางที่ 2.11.1 รายงานการอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2560-2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต 

ในรุ่น 

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ
ทุกประเภท 

จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน
ตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนิสิตที่สอบผ่าน
ตามแผนก าหนด

การศึกษา 

2563 181 26 155 85.63 
2562 197 4 193 97.96 
2561 268 4 264 98.50 
2560 379 40 339 89.44 

 
ตารางที่ 2.11.2 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ปีการศึกษา 2560-2563 คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  

ปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา ร้อยละจ านวนนักศกึษาที่สอบผ่าน
ตามแผนก าหนดการศึกษา 

ร้อยละพ้นสภาพ
ของนักศกึษา 

2563 N/A N/A 
2562 72.56 27.44 
2561 92.96 1.84 
2560 91.67 0.99 
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2. 11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement. 

ทางหลักสูตรฯ มีเป้าหมายรักษาอัตราเฉลี่ยระยะเวลาในการศึกษาโดยตั้งค้าเป้าหมายว่าอัตราเฉลี่ย
ระยะเวลาการจบการศึกษาต้องไม่เกิน 4.00 ปี ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรายวิชาให้นิสิตได้เรียนในภาคฤดูร้อน ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ และเปิดวิชาเอกเลือก 2 วิชา นอกจากนี้สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการฝึกสหกิจ
ของนิสิต ทางสาขาจึงประชุมกับคณะฯ เพ่ือหาทางออกให้นิสิตสามารถจบการศึกษาตามก าหนดได้ โดยที่นิสิตคน
ใดที่ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ทางอาจารย์ได้ให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยเพ่ิมเติมแทนการปฏิบัติงาน จึงท าให้นิสิต
สามารถจบได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นอัตราเฉลี่ยระยะเวลาการจบการศึกษา ปี 2563 อยู่ที่ 4.00 ปี ดัง
แสดงในตารางที่ 2.11.4 
ตารางท่ี 2.11.3 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 
ปีการศึกษา จ านวน 

นิสิตในรุ่น 
ร้อยละของท่ีจบภายในระยะเวลา ร้อยละของนสิิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นป ี

< 4 ป ี 4 ป ี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
2559 77  61  14 4   
2560 67    9 2   
2561 44    4    
2562 37    2 1   
2563 33    8    

 

ตารางที่ 2.11.4 แสดงระยะเวลาในการศึกษาโดยเฉลี่ยหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี และคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริทร์ 

2560 4.02 ปี 4.06 ปี 
2561 4.03 ปี 4.07 ปี 
2562 4.00 ปี 4.01 ปี 
2563 4.00 ปี N/A 

 
             2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 

  หลักสูตรฯ ตั้งเป้าหมายอัตราการมีงานท าของบัณฑิตไว้ที่ร้อยละ 80 จากการส ารวจอัตราการมีงานท า
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (นิสิตรหัส 59) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562  ซึ่งบัณฑิตที่
ว่างงานส่วนหนึ่งนั้นสาเหตุจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ส่งผลให้บัณฑิตหางานได้ยากขึ้น และมีบางส่วน
อยู่ในระหว่างการสอบ กพ เพ่ือจะท างานในหน่วยงายราชการ  รายได้ของบัณฑิตปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่าง 
14,850-18,000 บาท ในปีที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้จัดโครงการแนะน าการเลือกอาชีพโดยให้รุ่นพ่ีที่จบจากสาขา
การเงินและการตลาดเพ่ือแนะน าน้องๆในแต่ละสายงานผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการชี้แนะวิธีการหางาน การ
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เขียนรีซูเม่และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงานผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาสาขาด าเนินการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตหางานน้อยลงกว่าเดิม
เนื่องจากการไม่สามารถรวมตัวคนจ านวนมากได้ในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ทางสาขาได้ช่วยเหลือนิสิตที่ยังหา
งานไม่ได้ เช่น ให้ข้อมูลบริษัทต่างๆ ที่รับสมัครงาน และข้อมูลการจ้างงานจากโครงการของหน่วยงานราชการ 
ได้แก่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล  สร้างรากแก้วให้
ประเทศซึ่งมีบัณทิตในสาขามาสมัครโครงการนี้ 

เมื่อเทียบเคียงอัตราการมีงานท าของบัณฑิตกับคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์พบว่า ทางสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจันทบุรี มีอัตราการมีงานท าสูงกว่า ดังแสดงใน
ตารางที ่2.11.6 
 

ตารางท่ี 2.11.5 แสดงร้อยละของการมีงานท า ปีการศึกษา 2560-2563 

ข้อมูลการสอบถาม 
ร้อยละ 

2560 2561 2562 2563 
ร้อยละการมีงานท า 82.8 68.75 81.25 83.33 

 

ตารางท่ี 2.11.6 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า ของสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจันทบุรี กับหลักสูตร 
                    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อมูลการสอบถาม 
บริหารธุรกิจ ม.บูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย      

สงขลานคริทร์ 

ร้อยละการมีงานท า 
- การเงิน 75 

- การตลาด 90 
- การเงิน 35 

- การตลาด 62.50 

   
2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 
  หลักสูตรฯได้ตั้งเป้าหมายว่าจะส่งนิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ผลงาน อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2563 ทางสาขายังไม่มีการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของนิสิต 
 

ตารางท่ี 2.11.7 แสดงจ านวนวิจัยของนิสิตที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2563 ของสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจันทบุรี  
                    กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ข้อมูลสอบถาม บริหารธุรกิจ ม.บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัย สงขลานคริทร์ 

จ านวนงานวิจัย ไม่ม ี 6 
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 2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 
  ทางหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจด้านต่าง ๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
  ทางหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายว่าความพึงพอใจของศิษย์เก่าและของนิสิตต่อหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.75  ซึ่งผล
ส ารวจพบว่า การประเมินของศิษย์เก่าบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้ง อย่างไรก็ตามด้านความพึงพอใจของนิสิตในหัวข้อ
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ดั้งนั้นทางหลักสูตร
ฯจะปรับการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัญญาคือมีมนุษยสัมพันธ์และทันต่อสถานการณ์โลก
มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาทางสาขาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี BA เป็นประจ าทุกปี แต่ในปีที่ผ่านมาไม่สามารถ
จัดกิจกรรมรวมตัวกันได้จึงยกเลิกกิจกรรมในปี  2563 
 

ตารางที ่2.11.8 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ปีการศึกษา 2561-2563 
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2561 2562 2563 
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.80 3.86 3.79 
มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.00 3.96 3.88 
มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

3.82 3.91 3.85 

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.72 3.85 3.82 
วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 3.72 3.85 3.81 
การรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา 3.82 3.86 3.83 

 

ตารางท่ี 2.11.9 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561-2563 
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2561 2562 2563 

การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ท่านส าเร็จการศึกษา 3.79 3.71 3.89 

มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.76 3.75 4.17 

หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.81 3.73 4.00 

วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 3.75 3.73 3.96 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพหลักสูตร 3.77 3.82 4.07 

 
              ทางหลักสูตรฯ ได้ตั้งเป้าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตในแต่ละหัวข้อไม่ต่ ากว่า 3.75 จาก
รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2563 พบว่าค่าเฉลี่ยต่ ากว่าจากปีที่แล้ว (4.00) และในบางหัวข้อยังไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านให้นิสิตได้ออกไป
ท างานอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน โดยมีวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานด้าน
บริหารธุรกิจ ได้แก่ การอมรมการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator โครงการจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้างด้าน
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คุณธรรมและจริยธรรม การท าธุรกิจออนไลน์โดยให้นิสิตลงมือขายสินค้าจริง เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่าง ๆ
ในการเรียนการสอน เช่น การน าเสนองาน การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นต้น เนื่องจากปีที่
ผ่านมาอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตได้ไม่มากนัก ทางหลักสูตรฯ จึงวางแผนจัดกิจกรรมเสริมชดเชยในปีการศึกษา
หน้าหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ 

เมื่อเทียบเคียงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตกับคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ พบว่าในปีการศึกษา 2563 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของทางหลักสูตรฯ น้อยกว่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  ดังแสดงในตารางที ่2.11.11 

 

ตารางท่ี 2.11.10 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัส ปีการศึกษา 2560 - 2563 
คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2560 2561 2562 2563 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3.94 4.15 4.25 3.91 
2.ด้านความรู้ 3.92 3.77 4.07 3.80 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.71 3.48 3.98 3.73 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.07 3.91 4.21 3.70 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.70 3.79 3.84 3.39 

6. ความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าด้านบริหารธุรกิจและ
สถานการณ์โลกมี 

4.10 3.64 3.89 3.33 

7. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.91 3.47 3.80 3.58 

8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์
กว้างไกลพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.36 4.00 4.04 3.58 

9. ความพึงพอใจโดยรวม 3.90 3.66 4.01 4.00 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย เท่ากับ 3.75 

 
ตารางที่ 2.11.11 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตร บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อมูลการสอบถาม 
บริหารธุรกิจ 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม 4.00 4.29 

ทางหลักสูตรฯ วางแผนการเลือกคู่เทียบใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ทาง

หลักสูตรจะน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความพึงพอใจได้มากข้ึน อีก
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ทั้งหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทางหลักสูตรฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆของนิสิต เพ่ือชดเชยในปี 

2563 ในกิจกรรมที่ยกเลิกไป 

3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน    
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด    
    

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

3 4 4 

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

3 4 4 

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

3 3 4 

Overall Opinion 3 4 4 
AUN. 2 Programme Specification 

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

3 4 4 

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

3 3 4 

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

3 3 4 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
Overall Opinion 3 3 4 

AUN. 3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with 
the expected learning outcomes [1] 

3 3 4 

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

3 3 4 

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

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 4 3 4 
Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 5 Student Assessment 
 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

4 4 4 

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

4 3 4 

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

3 4 4 

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

4 3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 4 4 4 
Overall Opinion 4 4 4 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
AUN. 6 Academic Staff Quality 

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] 

3 3 4 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 3 4 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 4 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 7 Support Staff Quality 

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

2 3 3 

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

2 3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 2 3 3 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified 
and activities are implemented to fulfil them [4] 

2 3 3 

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

2 3 3 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
Overall Opinion 2 3 3 

AUN. 8 Student Quality and Support 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-todate [1] 

4 3 4 

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

4 3 4 

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

4 4 4 

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

4 3 4 

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

3 4 4 

Overall Opinion 4 3 4 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 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] 

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 3 3 

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

4 3 3 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented [7] 

4 3 4 

Overall Opinion 4 3 4 
AUN. 10 Quality Enhancement 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development [1] 

3 3 4 

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

3 3 4 

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

3 3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 3 3 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] 

3 4 4 

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

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 11 Output 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 
 

  



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 99 
 

99 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
 
หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
จุดเด่น 
1.  หลักสูตรฯ มีการวางแผนและก าหนดวิธีการถ่ายทอดปรัชญาการศึกษาที่ครอบคลุมกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งน าไปสู่การวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีความหลากหลายตามลักษณะ
ของรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้าน 
2. หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสนที่มีความหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง 5 ด้าน อีกทั้งยังมีการก าหนดแนวทางในการกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมินผู้เรียน และน าเสนอผลการประเมินได้ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งจะน าไปสู่การตรวจสอบ/ปรับปรุงในอนาคตได้ 
3. หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูล และวัดผลความพึงพอใจในแต่ละประเด็นต่างๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. สัดส่วนอาจารย์กับนิสิตมีความเหมาะสม ส่งผลให้การดูแลและให้ค าปรึกษากับนิสิตได้อย่างใกล้ชิด และท่ัวถึง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้อยู่ ในระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) และ การประเมินผล 
(Evaluation) เพ่ิมข้ึน 
2. การด าเนินการทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ทุก 1 หรือ 2 ปี  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย รวมทั้งการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรในสื่อออนไลน์เพ่ิมข้ึน  
3. การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มากข้ึน  รวมถึงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
4. จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 มีอัตราการตกออกท่ีสูงขึ้น  
5. การวัดผลการพัฒนาของนิสิตจากการน าผลการวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
4. ขาดการเทียบเคียงข้อมูล (Benchmark) กับหลักสูตรใกล้เคียง ในบางประเด็นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ตามกระบวนการด าเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร (PDCA) 

ในปีการศึกษาต่อไป รายละเอียดังตารางที่ 3.3.1 
ตารางท่ี 3.3.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา 
AUN 1 - ควรมีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากทุกฝ่ายเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา

นิสิตเพ่ือก าหนดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนมา  
- การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้อยู่ในระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) 
และ  การประเมินผล (Evaluation) เพ่ิมข้ึน 

ปีการศึกษา 
2564 

AUN 2 ด าเนินการทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ทุก 1 หรือ 2 ปี  
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย รวมทั้ง
การเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลหลักสูตรในสื่อออนไลน์เพ่ิมขึ้น  

ปีการศึกษา 
2564-2565 

Aun 3 การปรับปรุงเพ่ิมรายวิชาใหม่ให้ทันต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ด าเนินการเพ่ิมเนื้อหาหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
- การปรับรายวิชาในหลักสูตรให้มีลักษณะของการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น  

ปีการศึกษา 
2564-2565 

AUN 4 -พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ งในส่วนของรูปแบบการสอน สื่อ
ประกอบการสอน ตลอดจนเทคนิคการสอนให้ทันสมัย และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน  
-กระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้และศึกษาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เป็นแรงผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป พร้อมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด 

ปีการศึกษา 
2564 

AUN 5 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการประเมินผู้เรียน การพิจารณาเกณฑ์ 
สัดส่วนในการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 
(หากยังคงมีอยู่) เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ 

ปีการศึกษา 
2564 

AUN 6 ส่งเสริมและผลักดันการขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ที่ เริ่ม
ปฏิบัติงานก่อน พ.ศ. 2554   

ปีการศึกษา 
2564 

AUN 8 เพ่ิมกิจกรรม/โครงการที่จัดให้นิสิตเพ่ือสร้างความผูกพันต่อหลักสูตรฯ มากขึ้น ปีการศึกษา 
2564 

AUN 10 พัฒนาระบบและกลไกการน าผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2564 

AUN 11 ทางหลักสูตรฯ วางแผนการเลือกคู่เทียบใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรใหม่ 2564 และการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความพึงพอใจได้มากข้ึน 

ปีการศึกษา 
2564 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
- การรวบรวมข้อมูลผลสะท้อนกลับจาก  
stakeholder ให้ครอบคลุม 
 

 
-วางแผนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลสะท้อนกลับจาก 
stakeholder ให้ครอบคลุม1) จากสถานประกอบการ
ฝึกงาน / สหกิจศึกษา 2) บัณฑิต 3) จากผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือให้ ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนความต้องการ
ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ แต่ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึง
ต้องปรับรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม 

2. Programme Specification 
- ช่องทางในการรับรู้เพิ่มเติม เช่น ผู้ประกอบการ 
- แนวทางในการปรับปรุงการเข้าถึงและ รับรู้ของ 
stakeholder ในแต่ละกลุ่มให้ เกิดความต่อเนื่อง 
และปรับเป้าหมายให้ น าไปสู่ทิศทางในการ
พัฒนา 
 

 
-วางแผนเพ่ิมช่องทางการรับรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการ โดยผ่านช่องทางนิสิตฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษา รวมถึงสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับ
หลักสูตร (วิชาผู้ประกอบการ) 
- ประเมินการรับรู้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ จากการนิเทศ
งาน และปรับปรุงช่องทางให้เหมาะสม 

3. Programme Structure and Content 
- CLO ของแต่ละรายวิชาควรน าไปสู่ ความ
ครอบคลุมของ PLO ที่สอดคล้องอย่างชัดเจน 

 
-วางแผนการทบทวน Curriculum Mapping  
-มีการประเมินผู้เรียนตาม PLO 

4. Teaching and Learning Approach 
- การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
สอดคล้องกับ PLO ตามที่ได้วางแผน ไว้เพ่ือให้
สามารถพัฒนาได้ตรงประเด็น  
- การวัดผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นิสิต ได้รับใน
แต่ละดา้น เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

 
หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผลของกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามประเภทของกิจกรรม ซึ่ง
ได้น าเสนอวิธีการและผลการประเมินที่สอดคล้องผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

5. Student Assessment 
- การประเมินผลของการด าเนินงาน 
 

 
หลักสูตรได้วางแผนและด าเนินการทบทวนวิธีการประเมิน
ผู้เรียน วิธีการประเมินการผลป้อนกลับ ที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง   
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รวมถึงน าผลจากการประเมินมาพิจารณาถึงความเหมาะสม
ต่อไป 

6. Academic Staff Quality 
- การเก็บข้อมูลและประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา และหาคู่เทียบที่
เหมาะสม 
 

 
หลักสูตรวางแผนการด าเนินงานด้านความต้องการบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีความชัดเจน รวมถึงเก็บและการประเมิน
ความพึงพอใจของแต่ละส่วนงานสนับสนุนที่มีต่อหลักสูตร 
(ร่วมกับคณะ และวิทยาเขต) และเสนอความต้องการในแต่
ละประเด็นให้คณะฯ และวิทยาเขต ต่อไป 

7. Support Staff Quality 
- หลักสูตรควรมีส่วนในสะท้อนความต้องการใน
แต่ละประเด็น ตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
 

 
-วางแผนการด าเนินงานของฝ่ายสนับสนุน และแจ้ง
ก าหนดการด าเนินงานล่วงหน้า 
-การเสนอความคิดเห็นด้านการด าเนินงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพ่ือ
น าเข้ากรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซี่งคณบดีฯ ได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรของกองบริหาร
วิทยาเขต 

8. Student Quality and Support 
- การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
-หลักสูตรวางแผนและก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  ก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตให้
สอดคล้องกับ PLO  รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการ
เรียนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
-ปรับปรุงการจัดกิจกรรม รูปแบบการโครงการพัฒนานิสิต 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

9. Facilities and Infrastructure 
- การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานของ
นิสิตในหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ เป็น
ประโยชน์ต่อหลักสูตร 

 
- รวบรวมความคิดเห็นเพื่อน าเสนอต่อในระดับ 
คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในสิ่งที่มีการเสนอความ
คิดเห็นเข้ามา เพ่ือได้เข้าไปสู่ขั้นของ 
การด าเนินการต่อไป 
- ติดตามและตรวจสอบในข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอที่ได้
เสนอในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

10. Quality Enhancement 
- การรวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้าจากกลุ่ม 
stakeholder แต่ละกลุ่มที่ต่อเนื่อง  
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- การวัดผลสะท้อนของการพัฒนาของ นิสิต ใน
การใช้ research output ในการเรียนการสอน 

-วางแผนและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่ม 
stakeholder อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินผลที่ได้รับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

11. Output 
- คู่เทียบที่เหมาะสม 

 
วางแผนและทบทวนการจัดหาคู่เทียบ ที่มีความเหมาะสม
กับหลักสูตร โดยมีกลุ่มสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนา  
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[16] ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2563 
[17] ผลประเมินความพึงพอใจขต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ปี 2563 
[18] ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ  
[19] ผลส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ 
[20] ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตรหัส 2559  
[21] ผลการส ารวจบัณฑิตท่ีจบในที่ 2563 (รหัส 2559)  
[22] ผลการส ารวจผู้ปกครองนิสิตรหัส 2563  
[23] ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิตในการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19  
[24] ข้อมูลนิสิตคงอยู่ ปีการศึกษา 2563 
[25] รายงานภาวะการมีงานท าของนิสิต ปีการศึกษา 2563 
[26] รายละเอียดของรายวิชาหรือมคอ.3 และมคอ.4 (http://tqf.buu.ac.th) 

http://tqf.buu.ac.th/
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[27]  รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาหรือมคอ.5 และมคอ.6 (http://tqf.buu.ac.th) 

[28]  ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (http://regservice.buu.ac.th/) 

[29]  ระบบบริการการศึกษา (http://reg.buu.ac.th) 

[30]  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศแสดงซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์สาหรับการวิจัย 

(https://ict.buu.ac.th/index.php?r=service%2Fit-clinic)  

[31]  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (http://reg.buu.ac.th/) 

  

http://tqf.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
https://ict.buu.ac.th/index.php?r=service%2Fit-clinic
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
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 181 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 181 
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  

3 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 7 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด 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 าทั้งหมดท่ีด 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 7 
40 - - --ระดับปริญญาตรี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท 4 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก 3 
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 2 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

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
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
น าน าช าติ  หรื อ ใ น ว า ร สารทา ง วิ ช าก า ร ร ะดั บช าติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล  ตาม
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.   หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ า
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 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
  

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
  

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 61 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
18 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

14 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,530 บาท 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
 

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 

 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
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 (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   
97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
  

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   
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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 าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยจากระบบ e-research  
ชื่อ นามสกุล (ท.)   นายลัญจกร สัตย์สงวน (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)   MR.LANCHAKORN SATSANGUAN 
 

โครงการวิจัย (1 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559 
1 ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีไม่เร่งรีบในจังหวัดตราดส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอาย ุ

Slow Tourism Development in Trat Province for Elderly Tourists 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายได้-จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ต าแหน่งในโครงการ : หัวหน้าโครงการ 

  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (5 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2562 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวท่ีไม่เร่งรบีในจังหวัดตราดส าหรับ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ให้บริการ 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province for 
Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี ๑๓ 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ : ผู้แต่งหลัก 

ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : - 

ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Organization and Management Model of Thai Durian Institute in World 
Competitiveness. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : Proceedings of International Conference on Social Sciences and 
Management (ICSSM) 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

2 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบันการ
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จัดการปญัญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งหลัก 

3 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัด
จันทบุร ี
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งหลัก 

ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอดุมศึกษา เรื่องการออกแบบและ

สร้างเรือ 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Development of a STEM Education Learning Activity of Fundamental 
Physics in Higher Education Level; Boat Design and Construction. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th 
PSU Education Conference, "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : The 6th PSU Education Conference, "Higher Education for Digital 
Citizenship towards Thailand 4.0 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร์ (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MS.Ratdakron Bumrungsat 
 

โครงการวิจัย (1 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2562 
1 ชื่อโครงการ : การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการชุมชน  

กรณีศึกษา: หาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
The Study of Carrying Capacity for Community Management Case Study: Chao Lao Beach, Tha 
Mai District, Chanthaburi 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดส้่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (2 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
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ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จังหวัด

จันทบุร ี
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

2 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบันการ
จัดการปญัญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MS.Pannapat Pruksakit 
 

โครงการวิจัย (3 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2563 
1 ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรยีนผลสดผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
Factors affecting consumer’s decision to purchase fresh durian via online channels in Bangkok 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  หัวหน้าโครงการ 

ปีงบประมาณ 2560 
1 ชื่อโครงการ : ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการโซ่อุปทานการ

ส่งออกทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
Competitive Advantage of Thai and Malaysia andSupply Chain Management for Export Premium 
Frozen Durian and Vacuum Freeze Dried Durian to Republic of China 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 
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2 ชื่อโครงการ : ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกของผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ขนาดย่อมและขนาดกลาง ใน
จังหวัดจันทบุร ี
Problems and Barriers in exporting of fruits processing SMEs in Chanthaburi Province 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  หัวหน้าโครงการ 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Journal (2 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2564 
1 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจยั 

ชื่อเร่ือง (ไทย) : ความได้เปรียบทางการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียและการจัดการโซ่อุปทาน
การส่งออกทุเรียนแช่แข็งและทเุรยีนแห้งแบบแช่เยือกแข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : COMPETITIVE ADVANTAGE OF THAI AND MALAYSIA AND SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT FOR EXPORT PREMIUM FROZEN DURIAN AND VACUUM FREEZE DRIED DURIAN 
TO REPUBLIC OF CHINA 
ชื่อวารสาร (ไทย) : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Santapol College Academic Journal 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมเขียนบทความ 

2 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัย 
ชื่อเร่ือง (ไทย) : ปัจจัยการสื่อสารการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักขนาดเล็กของนักท่องเที่ยวไทยใน
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบรุ ี
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : Marketing Communication Factors That Affect The Decision to Select Small 
Accommodations of the Thai Tourists in Chaolao Beach, Chanthaburi Province 
ชื่อวารสาร (ไทย) : วารสารสุทธิปริทัศน์ 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Suthiparithat Journal 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้เขียนช่ือแรก (First Author) 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (4 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกของผู้ประกอบการแปรรปูผลไม้ขนาดย่อมและขนาดกลาง 

ในจังหวัดจันทบุร ี
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Problems and Barriers in exporting of fruits processing SMEs in Chanthaburi 
Province 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ครั้งท่ี 6 
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ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : The 6th National Conference 2018, Faculty of Management 
Science, Silpakorn University 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งหลัก 

2 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว 
จังหวัดจันทบุร ี
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑๐ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

3 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

4 ชื่อผลงาน (ไทย) : - 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Organization and Management Model of Thai Durian Institute in World 
Competitiveness. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : Proceedings of International Conference on Social Sciences and 
Management (ICSSM) 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นางกุลวดี เนื่องแสง (นักวจิัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MRS.KULWADEE NUANGSAENG 
 

โครงการวิจัย (1 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559 
1 ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีไม่เร่งรีบในจังหวัดตราดส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอาย ุ

Slow Tourism Development in Trat Province for Elderly Tourists 
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ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (3 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2562 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวท่ีไม่เร่งรบีในจังหวัดตราดส าหรับ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ: วิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ให้บริการ 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Guidelines of Policy Development for Slow Tourism in Trat Province for 
Elderly Tourists: Qualitative Research with Service Providers 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี ๑๓ 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

2 ชื่อผลงาน (ไทย) : - 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Organization and Management Model of Thai Durian Institute in World 
Competitiveness. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : Proceedings of International Conference on Social Sciences and 
Management (ICSSM) 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MS.VAJIRAPORN SRIPUT 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Journal (1 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
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1 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัย 
ชื่อเร่ือง (ไทย) : ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : Design Steps for Physic STEM Education Learning in Secondary School 
ชื่อวารสาร (ไทย) : Journal of Physics : Conference Series (JPCS) 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Journal of Physics : Conference Series (JPCS) 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมเขียนบทความ 

 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (3 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : รูปแบบการพฒันากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกิส์ระดับมัธยมศึกษา 

ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : Design Steps for Physic STEM Education Learning in Secondary School 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : สยามฟิสิกส์คอนเกรส 2017 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : Siam Physics Congress 2017. (SPC2017), 24–26 May 2017, 
Rayong, Thailand 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้แต่งร่วม 

ปีที่ตีพิมพ์ 2555 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวมิาน 

จังหวัดจันทบุรีและบรเิวณใกลเ้คียง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน 
จังหวัดจันทบุรีและบรเิวณใกลเ้คียง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรคร์ะดับชาติและนานาชาติ 
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์" ครัง้ที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศลิป ์25-27 มกราคม 2555 ณ ศูนยส์ลิปวัฒน
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชมนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและ
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นานาชาติ "ศิลปากรวิจยัและสรา้งสรรค์" 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นายณมณ ศรหิรัญ (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MR.Nomon Sornhirun 
 

โครงการวิจัย (3 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2563 
1 ชื่อโครงการ : การเลี้ยงสาหรา่ยสเีขียวแกมน้ าเงินน้ าเคม็ Spirulina เชิงพาณิชย์ส าหรับพัฒนาผลติภณัฑ์ผสมไฟ

โคไซยานินเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 
Commercial culture of marine cyanobacteria, Spirulina, for phycocyanin products 
development to leverage benefit of shrimp farmers 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
แหล่งทุน : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส่วนงาน : คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 

ปีงบประมาณ 2562 
1 ชื่อโครงการ : การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา: 

หาดเจ้าหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
The Study of Carrying Capacity for Community Management Case Study: Chao Lao Beach, Tha 
Mai District, Chanthaburi 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดส้่วนงาน 
แหล่งทนุ : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  หัวหน้าโครงการ 

ปีงบประมาณ 2560 
1 ชื่อโครงการ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน

โรงแรม/รสีอร์ทในเกาะช้าง จังหวดัตราด 
Foreign Tourist Satisfaction on English Communicative Competence of Hotel/Resort Personnel 
in Koh Chang, Trat 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดส้่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 

 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Proceedings (1 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ชื่อผลงาน (ไทย) : การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรยีนการสอนวิชาการเงินธุรกจิ คณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร.ี 
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ชื่อผลงาน (อังกฤษ) : - 
ชื่อการประชุมวชิาการ (ไทย) : ใน การประชุมวิชาการปญัญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพ ฯ: สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์. 
ชื่อการประชุมวชิาการ (อังกฤษ) : - 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ

 
ชื่อ นามสกุล (ท.)  นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย์ (นักวิจัยภายใน : บุคลากร) 
ช่ือ นามสกุล (อ.)  MS.PATCHAREE PREEPREMMOTE 
 

โครงการวิจัย (3 โครงการ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2563 
1 ชื่อโครงการ : การออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทีเ่ชื่อมโยงระหว่างงสถานท่ีท่องเที่ยวและสถานท่ี

ส าคัญในอ าเภอเมืองจันทบุร ี
Urban public transportation network design associate with touristic and important area in 
Mueang District, Chanthaburi 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้ร่วมวิจัย 

ปีงบประมาณ 2562 
 ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีมตี่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

Effect of Foreign Direct Investment on Economic Development in Thailand 
ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  หัวหน้าโครงการ 

ปีงบประมาณ 2556 
 ชื่อโครงการ : บทบาทของเงินทุนต่างประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายได้ส่วนงาน 
แหล่งทุน : เงินรายได้จากส่วนงาน 
ต าแหน่งในโครงการ :  หัวหน้าโครงการ 

 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ Journal (3 บทความ) 
ล าดับ ชื่องานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์ 2563 
1 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัย 

ชื่อเร่ือง (ไทย) : - 
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : Information and Communication Technology, Transportation Infrastructure, 
and Their Effect on Inward Foreign Direct Investment in the ASEAN 
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ชื่อวารสาร (ไทย) : - 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Journal of Applied Economic Sciences 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้เขียนช่ือแรก (First Author) 

ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัย 

ชื่อเร่ือง (ไทย) : - 
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : Economic Integration in the ASEAN and Its Effect on Empirical Economic 
Growth 
ชื่อวารสาร (ไทย) : - 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Journal of Applied Economic Sciences 
ระดับผลงาน : ระดับนานาชาต ิ
ต าแหน่งในโครงการ :  ผู้เขียนช่ือแรก (First Author) 

ปีที่ตีพิมพ์ 2558 
1 ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ : บทความวิจัย 

ชื่อเร่ือง (ไทย) : การลงทุนในหลกัทรัพย์จากต่างประเทศกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ชื่อเร่ือง (อังกฤษ) : Foreign Portfolio Investment and Economic Growth in Thailand 
ชื่อวารสาร (ไทย) : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) : Journal of Economics and Management Strategy 
ระดับผลงาน : ระดับชาต ิ
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล

หรือการยอมรับ 
1 อ.ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2565) และจัดท า
ข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมมณีจันทร์รสีอร์ท จันทบุรี 
(วิจัย และบริการวิชาการ)  

เป็นข้อมูลในการจดัท า
โครงการวิจัย และโครงการ
บริการวิชาการในจังหวัดจันทบุรี
ได้   

  ประชุมสมัมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานจังหวัด
จันทบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ 
จันทบุร ี
(วิจัย และบริการวิชาการ)  

สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร
ของส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดจันทบุรี และ
เครือข่ายเพิม่ผลิตภาพให้กับ
สถานประกอบการจังหวัด
จันทบุรี  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อเสนอโครงการที่มีคณุภาพ
เพื่อจัดท าค าของบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี  วันท่ี 2 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัด
จันทบุร ี
(วิจัย และบริการวิชาการ) 

ทราบแนวทางการจัดท า
โครงการเพื่อของบประมาณ
จังหวัดจันทบุรี  

  สัมมนา เรื่องการรับฟังความคิดเหน็ประกอบการจดัท าร่าง
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครัง้ที่ 3 วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดสุติธานี ชลบุร ี
(บริการวิชาการ)   

เป็นข้อมูลในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2564 – 
2568  

  โครงการอบรม เรื่องเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx Criteria) วันท่ี 16–17 
ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี  
(ประกันคุณภาพการศึกษา) 

เข้าใจเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษา (EdPEx) มากขึ้น  

2 อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ ในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ 
มหาวิทยาลยับูรพา จันทบุร ี
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้ถึงวิธี และเทคนิคการ
ถ่ายภาพอย่างมืออาชีพโดยการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ และสามารถ
น ามาต่อยอดในการเรยีนการ
สอนต่อไป 

  โครงการบรรยาย หัวข้อ “เจาะลึกการน าเข้า-การส่งออก
สินค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันท่ี 17 
กันยายน พ.ศ. 2563  

ได้เรียนรู้ช่องทางการน าเข้าและ
การส่งออกสินค้าจาก
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

ณ มหาวิทยาลัยบรูพา จันทบุร ี
(การเรียนการสอน) 

ต่างประเทศ สามารถน าข้อมูล
มาประกอบการเรยีนการสอน 

  อบรมออนไลน ์หัวข้อ “จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์
เบื้องต้น” ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(การวิจัย) 

น าไปเป็นเอกสารประกอบการ
เพื่อขอยื่นต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยฯ 

3 อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาส าหรับการ
เรียนการสอนออนลนร์ะบบเปดิ (MOOC) วันท่ี 1-3 
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบรูพา บางแสน 
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้ถึงการวางโครงสร้าง
การสอนออนไลน์ การเขียนบท
และการตัดต่อวีดีโอ 

  อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับ
นักวิจัย (ออนไลน)์ วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ของการวิจัย
แห่งชาติ 
(การวิจัย) 

ได้เรียนรู้การท าวิจัยทีไ่ม่ละเมิน
จริยธรรม 

  โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการจดัการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลยับูรพา จันทบุรี  
(การวิจัย) 

ได้เรียนรู้การท าการวิจยัร่วมกับ
ชุมชน 

  เสวนาบุคลากรสายวิชาการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลยับูรพา จันทบุร ี

ได้แนวทางในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4 อ.กุลวดี เนื่องแสง อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลออนไลน”์ ในวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
จัดโดย สมาคมการบญัชีไทย  
(การเรียนการสอน/วิชาการในสาขา) 

เพื่อทราบถึงแนวทาง และ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ด้าน
การเรยีนการสอน และ
ประเมินผลแบบออนไลน ์

  โครงการอบรม หัวข้อ “การสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี  
(การวิจัย) 

ได้เรียนรู้ถึงวิธี และเครื่องมือ
การท าวิจัยร่วมกับชุมชนที่
เหมาะสม 

  สัมมนาออนไลน์ “Microsoft Teams Remote 
Learning Feature Update” ในวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 
2564 จัดโดย Lannacom และ Microsoft 
(การเรียนการสอน) 

ได้ทราบถึงเครื่องมือใหม่ๆ ใน 
Microsoft Teams ที่น าไปใช้ใน
การเรยีนการสอน หรือ การ
ประชุมได ้

  โครงการอบรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Classroom 
หลักสตูร “การใช้งานระบบ e-Learning (BUU LMS) 
ระดับสูง” ในวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บน 
Microsoft Teams 

เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล 
ประเมินผล บน Microsoft 
Teams 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
(การเรียนการสอน) 

5 อ.ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ โครงการอบรมหลักสูตร “Be Professional / I-speak”
ระหว่างวันที่  7 -31 กรกฏาคม 2563 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน John 
Robert Powers  อบรมผ่านทางระบบ Zoom 
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน
บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการ
จัดการความคิด (Mindset) ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน 

  อบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการ SMEs” ในที่ 18-21 
สิงหาคม 2564 
(การเรียนการสอน) 

น าไปใช้ในการเตรียมการสอนใน
สาขาผู้ประกอบการ 

  อบรมหัวข้อ “การจัดท ารายวิชา MOOC”  ในวันท่ี 1-3 
กันยายน 2563  
(การเรียนการสอน) 

เพื่ อ เป็ นแนวทาง ในการท า
รายวิชา MOOC ในปีการศึกษา 
2564  

  อบรมหัวข้อ “การท่องเที่ยวชุมชน” ในวันท่ี 25-26 
กันยายน 2564  
(การวิจัย) 

เพื่อเป็นแนวทางในการท าการ
วิจัยชุมชน  

  อบรม “จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น” ในวันท่ี 
30 กันยายน 2563 
(การวิจัย) 

น าไปเป็นเอกสารประกอบการ
ขอยื่นต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยฯ 

  โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี  
(การวิจัย)  

ได้เรียนรู้การท าการวิจัยร่วมกับ
ชุมชน 

  อบรมหัวข้อ “การใช้โปรแกรม AMOS” ในวันท่ี 7-8 
พฤศจิกายน 2564  
(การวิจัย) 

ใช้เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย 

  โครงการอบรมหลักสูตร “Train the trainer”ระหว่าง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 - 7 ธันวาคม 2563 จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน John 
Robert Powers  อบรมผ่านทางระบบ Zoom 
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้วิธี เทคนิค และทักษะ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน
ออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ 
การน าเสนองาน (Pitching) รวม
ถังการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่ ง
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ 

  โครงการอบรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Classroom 
หลักสตูร “การใช้งานระบบ e-Learning (BUU LMS) 

เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล 
ประเมินผล บน Microsoft 
Teams 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

ระดับสูง” ในวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่าน 
Microsoft Teams 
จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
(การเรียนการสอน) 

  อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx Assessor Training รอบ 1” ในวันท่ี 22 มกราคม 
2564  
(การประกันคณุภาพ) 

เพื่อพัฒนาการเป็นผูต้รวจ
ประเมิน EdPEx Assessor 

  อบรมหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการวิจัย” วันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Microsoft Teams 
(การวิจัย) 

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
บทความเพื่อการวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ  

6 อ.ณมณ ศรหิรัญ โครงการอบรม หัวข้อ “การสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี  
(การวิจัย)  

ได้เรียนรู้การท าการวิจัยร่วมกับ
ชุมชน 

  อบรม หัวข้อ “การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น” ผ่าน
ทา ง  Thaimooc ( ค าด ว่ า จ ะ เ ส ร็ จภ าย ในวั นที่  3 1 
พฤษภาคม 2564) 
(การเรียนการสอน) 

น าไปใช้ในการเตรียมการสอนใน
สาขาผู้ประกอบการ 

7 อ.ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ โครงการอบรมหลักสูตร “Be Professional / I-speak”
ระหว่างวันท่ี 7-31 กรกฏาคม 2563 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน John 
Robert Powers  อบรมผ่านทางระบบ Zoom 
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน
บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการ
จัดการความคิด (Mindset) ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน 

  โครงการบรรยาย หัวข้อ “เจาะลึกการน าเข้า-การส่งออก
สินค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันท่ี 17 
กันยายน พ.ศ. 2563  
ณ มหาวิทยาลัยบรูพา จันทบุร ี
(การเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้ช่องทางการน าเข้าและ
การส่งออกสินค้าจาก
ต่างประเทศ สามารถน าข้อมูล
มาประกอบการเรยีนการสอน 

  โครงการอบรม หัวข้อ “การสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี  
(การวิจัย) 

ได้เรียนรู้ถึงวิธี และเครื่องมือ
การท าวิจัยร่วมกับชุมชนที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การต่อยอด และท างานวิจัยใน
อนาคต 

  โครงการอบรมหลักสูตร “Train the trainer”ระหว่าง
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 - 7 ธันวาคม 2563 จัดโดย

ได้เรียนรู้วิธี เทคนิค และทักษะ
การจัดการเรยีนการสอน
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ร่วมกับสถาบัน John 
Robert Powers  อบรมผ่านทางระบบ Zoom 
(การเรียนการสอน) 

ออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ 
การน าเสนองาน (Pitching) 
รวมถังการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่ง
น าไปใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนของรายวิชาที่รับผดิชอบ 

  งานสัมมนา ภายใต้ธีมผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการ
ท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19 เรื่อง "อนาคตการ
ท่องเที่ยวไทย" ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออนไลน์ 
WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting 
(การวิจัย และการเรียนการสอน) 

ได้ทราบแนวโน้มการปรับตัวของ
ภาคการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเรียนการสอน 
รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยใน
อนาคต 

  โครงการอบรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Classroom 
หลักสตูร “การใช้งานระบบ e-Learning (BUU LMS) 
ระดับสูง” ในวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 บน 
Microsoft Teams 
จัดโดย ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
(การเรียนการสอน) 

เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดผล 
ประเมินผล บน Microsoft 
Teams 

  โครงการอบรม “กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในยุค New 
Normal” ในวันท่ี 17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมณีจันทน์ 
จัดโดยโครงการ Chanthaburi Hybrid Design Project: 
นครนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตสินค้า
เครื่องประดับสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
บพท. 
(การวิจัย และการเรียนการสอน) 

ได้เรียนรู้แนวทางการท าตลาด
ออนไลน์ ส าหรับธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวน าไปใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการเรียนการสอน 
รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยใน
อนาคต 

  โครงการอบรม “EdPEx Review and Calibration” ใน
วันท่ี 30 เมษายน 2564 จัดโดย งานพัฒนาคุณภาพ กอง
บริการการศึกษา อบรมผ่านทาง Google Meet 
(ประกันคุณภาพการศึกษา) 

ได้เรียนรู้แนวทางการตรวจ
ประกันคณุภาพระดับส่วนงาน 
และได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวทางต่าง ๆ ร่วมกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง

สนับสนุนวชิาการ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 คุณชนัญชิดา ปาณะวงค ์
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง"การเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการตรวจประเมนิในรูปแบบ Peer 
evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2563 

-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

2 คุณยุพา วิสารวุฒ ิ
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง"การเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัติการตรวจประเมนิในรูปแบบ Peer 
evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2563 

-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

3 คุณทัตพล พุ่มดารา 
นักวิทยาศาสตร ์

เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 

เครื่องมาใช้เพื่อง่ายต่อกับท า
วิจัยกับชุมชน 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

4 คุณเพ็ญนภา ไกรฉว ี
นักวิทยาศาสตร ์

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

5 คุณวลยัลักษณ์ ถึงคุณ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

6 คุณสริวิชญ์ มุสิกพงศ ์
นักวิชาการศึกษา 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
บูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสติ/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ป ี

ที่เผยแพร ่
ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค ์
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4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.7-1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

  

ล าดับ 
ภาค/ 
ปี
การศึกษา 

รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียนเรียน สอบ
ผ่าน 

1 2563/1 25721559  หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค(Principles of 
Microeconomics) 

   1         1 1 

2 2563/1 27310159  คณิตศาสตร์
เบื้องต้นและแคลคูลัสส าหรับ
ธุรกิจ(Elementary 
Mathematics and Calculus 
for Business) 

6 2 1 6 7 1 2 4    4 33 25 

3 2563/1 27312159   สถิติธุรกิจ
(Business Statistics) 

1 1 2 2 23 1 1     1 32 31 

4 2563/1 27411159   เศรษฐศาสตร์
จุลภาค(Microeconomics) 

2 4 9 11 10 4 2     1 43 42 

5 2563/1 27412159   กฎหมายธุรกจิ
(Business Law) 

1 5 15 9 3       1 34 33 

6 2563/1 27423159   การจัดการและ
องค์กร(Management and 
Organization) 

2 5 15 9 4        35 35 

7 2563/1 27423259   จริยธรรมทาง
ธุรกิจ(Business Ethics) 

18 8 5          31 31 

8 2563/1 27430359   การบัญชีขั้นกลาง
(Intermediate Accounting) 

2 1 1 4 4 1       13 13 

9 2563/1 27434159   การเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) 

15 28 11 2         56 56 

10 2563/1 27444259   การจัดการเชิงกล
ยุทธ์(Strategic 
Management) 

2 27 23 3 1        56 56 

11 2563/1 27510159   หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 

7 10 13 3        1 34 33 

12 2563/1 27520359   การจัดการตรา
สินค้า(Brand Management) 

6 11 5 2 3        27 27 

13 2563/1 27520459   การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และราคา(Product 
and Price Management) 

5 6 10 6         27 27 
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14 2563/1 27532259   การจัดการการ
ขาย(Sales Management) 

3 4 10 8 2        27 27 

15 2563/1 27532659   การตลาดดิจิตอล
(Digital Marketing) 

4 1 5 5 8 3 1      27 27 

16 2563/1 27532759   การจัดการการค้า
ปลีก(Retail Management) 

 3 2  9  1      15 15 

17 2563/1 27543259   การตลาด
ระหว่างประเทศ
(International Marketing) 

7 5 6 5 4        27 27 

18 2563/1 27543459   การพยากรณ์การ
ขายและความต้องการของ
ตลาด(Sales and Demand 
Forecasting) 

11 7 2 1 1        22 22 

19 2563/1 27543559   การตลาดบริการ
(Service Marketing) 

 1 8 9 5 4       27 27 

20 2563/1 27549159   สัมมนาการตลาด
(Seminar in Marketing) 

 9 7 6         22 22 

21 2563/1 27620159   การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 

2 1 1 12 10 6 2     1 35 34 

22 2563/1 27623259   การจัดการทาง
การเงิน(Financial 
Management) 

3 4 4 3         14 14 

23 2563/1 27633459   การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
(Financial Planning and 
Controlling) 

2 1 3 6 1        13 13 

24 2563/1 27633659   หลักการ
ประกันภยั(Principles of 
Insurance) 

2 2 2 5 2        13 13 

25 2563/1 27635159   การจัดการ
การเงินระหว่างประเทศ
(International Financial 
Management) 

2 1  1  5 4      13 13 

26 2563/1 27643759   การจัดการความ
เส่ียงทางการเงิน(Financial 
Risk Management) 

1 4 5 7 6 7 13      43 43 

27 2563/1 27645359   การเงินส าหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(Finance 
for Real Estate Business) 

15 3 8 4 3 1       34 34 

28 2563/1 27649159   สัมมนาการเงิน
(Seminar in Finance) 

16 15 2 1         34 34 
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29 2563/1 27745359   ภาษาอังกฤษ
ส าหรับสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ(English for 
Standardized Tests) 

1 4 10 17 21 2      1 56 55 

30 2563/1 28220161   ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกบัธุรกจิ(General 
Knowledge on Business) 

  2          2 2 

31 2563/1 28221261การสื่อสารดว้วาจา 
1(Oral Communication I) 

  1 1         2 2 

32 2563/1 28237661   ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการโลจิสติกส์(English 
for Logistics Management) 

     1 1      2 2 

33 2563/1 28237861   ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานส านักงาน(English 
for Office Personnel) 

     1      1 2 1 

34 2563/1 30610659   ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการอนุรักษ์
(Biodiversity and 
Conservation) 

5 7 23 19 3 2 1     1 61 60 

35 2563/1 41530359   จิตวิทยาเพื่อ
คุณภาพชีวิต(Psychology for 
the Quality of Life) 

22 8          1 31 30 

36 2563/1 66411159   การบัญชีการเงิน
(Financial Accounting) 

  1          1 1 

37 2563/1 66520259   การจัดการ
การตลาด(Marketing 
Management) 

  1          1 1 

38 2563/1 66531159   พฤติกรรม
ผู้บริโภค(Consumer 
Behavior) 

    1        1 1 

39 2563/1 83245659   การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศทางทะเล(Marine 
Ecotourism) 

11            11 11 

40 2563/1 99910159   ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร(English for 
Communication) 

6 2 1 2 6 10 4 3    1 35 31 

41 2563/1 99910259   ภาษาอังกฤษ
ระดับมหาวิทยาลยั(Collegiate 
English) 

3 6 8 8 2 5       32 32 

42 2563/1 99920159   การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 1      1    1 3 1 
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(English Writing for 
Communication) 

43 2563/1 99940959   ภาษาจีนเพือ่การ
สื่อสาร(Chinese for 
Communication) 

11 8 6 4 5        34 34 

44 2563/2 17010159   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย(Thai Indigenous 
Knowledge) 

 1 1          2 2 

45 2563/2 228102   ศิลปะการพูดและ
การน าเสนอ(Art of Speaking 
and Presentation) 

22 3          1 26 25 

46 2563/2 25010559   มนุษย์กับอารย
ธรรม(Humans and 
Civilization) 

2 7 12 4        1 26 25 

47 2563/2 27410159   การบัญชีการเงิน
(Financial Accounting) 

1 1 2 5 15 8 5 1    1 39 37 

48 2563/2 27411259   เศรษฐศาสตร์มห
ภาค(Macroeconomics) 

2 3 7 9 10 3 2     1 37 36 

49 2563/2 27420259   การบัญชีเพื่อการ
จัดการ(Management 
Accounting) 

5 3 6 6 11 3      1 35 34 

50 2563/2 27422259   การภาษอีากร
(Taxation) 

4 3 10 5 5 7 3      37 37 

51 2563/2 27439159   การเตรียมความ
พร้อมส าหรับวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ(Preparation for 
Careers in Business 
Administration) 

31 1 1 4 3   1     41 40 

52 2563/2 27449259   การฝึกงานด้าน
บริหารธุรกิจ(Practicum in 
Business Administration) 

37  2      10    49 39 

53 2563/2 27449359   หัวข้อเลือกสรร
ด้านบริหารธุรกจิ(Selected 
Topics in Business 
Administration) 

   1     40    41 1 

54 2563/2 27449459   สหกิจศึกษา
(Cooperative Education) 

3 3 1          7 7 

55 2563/2 27510159   หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 

 1  1         2 2 
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56 2563/2 27520259   พฤติกรรม
ผู้บริโภค(Consumer 
Behavior) 

3 2 7 7 3 5 4 1     32 31 

57 2563/2 27532159   การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing 
Communication) 

6 8 7 2 3 2       28 28 

58 2563/2 27532359   การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์(Customer 
Relationship Management) 

2 3 6 7 6 3 1      28 28 

59 2563/2 27623159   การจัดการ
สินเชื่อ(Credit Management) 

4 12 5 1 1        23 23 

60 2563/2 27632159   หลักและนโยบาย
การลงทุน(Principles and 
Policies of Investment) 

5 2 4          11 11 

61 2563/2 27632259   การวิเคราะห์
หลักทรัพย์และการบรหิารกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน(Securities 
Analysis and Securities 
Portfolio Management) 

6 5 2          13 13 

62 2563/2 27633559   การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน(Financial 
Report Analysis) 

9 4           13 13 

63 2563/2 27712159   การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน(Logistics 
and Supply Chain 
Management) 

15 5 4 2 1 1       28 28 

64 2563/2 27721359   การจัดการการ
ด าเนินงาน(Operations 
Management) 

18 5 5 2 7        37 37 

65 2563/2 27735259   ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ(Business English) 

1 4 14 7 6 3       35 35 

66 2563/2 40240459   จิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาสังคม(Volunteer Spirit 
for Social Development) 

35 4           39 39 

67 2563/2 42310359   การคิดเชิงระบบ
กับการวิเคราะห์ปัญหา
(Systems Thinking and 
Problem Analysis) 

24 2          1 27 26 

68 2563/2 85111059   การออกก าลัง
กายเพือ่คุณภาพชวีิต(Exercise 
for Quality of Life) 

26           1 27 26 



                                   รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร    หน้า 134 
 

134 

 

69 2563/2 88510059   การคิดและการ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการ
สร้างนวัตกรรม(Logical 
Thinking and Problem 
Solving for Innovation) 

 2 9 11 3 1      1 27 26 

70 2563/2 88510159   ก้าวทันสังคม
ดิจิทัลด้วยไอซีที(Moving 
Forward in a Digital 
Society with ICT) 

   3 12 4 6     1 26 25 

71 2563/2 99920159   การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English Writing for 
Communication) 

1 16 9 11 5        42 42 

 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
  ตารางท่ี 4.7-3-1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

 

ล าดับ รหัส : ช่ือรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ 

(ถ้ามี) 

1 27630259 การเงินส่วน
บุคคล 

สนับสนุนให้นสิิตส าเรจ็การศึกษาเร็วกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสตูร 

เลื่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 1 / 2564 เป็นภาคฤดูร้อน / 
2563 

2 27532759 การจัดการ
การค้าปลีก 

สนับสนุนให้นสิิตส าเรจ็การศึกษาเร็วกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสตูร 

เลื่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 1 / 2564 เป็นภาคฤดูร้อน / 
2563 

3 27449259 การฝึกงาน
ด้านบริหารธุรกิจ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ท าให้นิสิตไมส่ามารถฝึกงานในช่วงเวลาปกติได ้

เลื่อนการฝึกงานเป็นภาคเรยีนที่ 2 
/2563 

 
ตารางท่ี 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

 

ล าดับ รหัส : ช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ดส้อน 

1 27532459 การวิจัย
การตลาด 

จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมลู รวมถึงเขียน
รายงานวิจัย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 รอบที่ 2 ท าให้นิสิตไม่
สะดวกในการจัดเก็บข้อมลู 

 วิธีแก้ไข    จะมอบหมายสาระหรอืหัวข้อที่ขาดในรายวิชาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
 
 


