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ส าหรับผู้ประเมินระดับหลักสูตร-แบบท่ี 2 



บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

ปัจจุบันสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2555 โดยได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
การ อุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรฯ เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่ มีความรอบรู้ มีทักษะปฏิบัติด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 
คอมพิวเตอร์ (มคอ. 1( พ .ศ . 2552 และให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มทร .ศรีวิชัย  
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

Criterion Score 
1. Expected Learning Outcomes 2 
2. Programme Structure and Content 2 
3. Teaching and Learning Approach 3 
4. Student Assessment 2 
5. Academic Staff  3 
6. Student Support Services 3 
7. Facilities and Infrastructure 3 
8. Output and Outcomes 2 

  หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนนิการ ไม่มเีอกสาร ไมม่ีแผน หรือไม่มีหลกัฐานที่สนับสนนุการ

ด าเนนิงาน คณุภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นตอ้งปรับปรุง แก้ไข หรอืพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐาน

ไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ : ได้มีเอกสารแต่ยังไม่

เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความ
ชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่

คาดหวัง 



 

 

 

 

 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการสอนเป็นอย่างดี และสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. อุปกรณ์การเรียนมีความพร้อมและมีความทันสมัย 
3. อาจารย์ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 
4. บัณฑิตมีความกระตือรือร้น มีความรู้เพียงพอต่อการท างาน สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ดี 

  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน เน้นเรื่องการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยง ให้รอบด้าน 
2. การเพ่ิมทักษะการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.  การด าเนินการจัดท า ELOs ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เป็นจุดเด่นของหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่ม

ศิษย์เก่า เพราะมีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องมาหลายปี ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

1. การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
 2.  การเขียนรายงาน SAR ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  :  มี เ อ ก ส า ร  ห ลั ก ฐ า น ส นั บ ส นุ น ที่ ดี ต า ม เ ก ณ ฑ์ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  

มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดด

เด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซ่ึงผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา2563 
ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์การให้คะแนน.......ผ่าน.......(ระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน( 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ )/ ( 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ )( 
ตรี โท 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 

  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี(    
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง )Expected Learning Outcomes) 
1.1  The programme to show that the expected 

learning outcomes are appropriately formulated 
in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission 
of the university, and are known to all 
stakeholders. 

-หลักสูตรมกีารจัดประชุมเพื่อก าหนด 
PLOs 
- หลักสูตรเปรยีบเทียบPLOs กับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

-ทบทวนPLOs ที่สามารถวัดได้  
-การก าหนดกลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
-กระบวนการรบัฟังความต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
-กระบวนการสื่อสารPLOs ไปยังกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 

1.2  The programme to show that the expected 
learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the programme. 

-หลักสูตรมีการประชุมวางแผนจัดท า 
CLOs 
-หลักสูตรกระจาย PLOs สูร่ายวิชา 

-กระบวนการกระจาย PLOsสู่ CLOs 2 

1.3  The programme to show that the expected 
learning outcomes consist of both generic 
outcomes (related to written and oral 
communication, problemsolving, information 
technology, teambuilding skills, etc( and subject 
specific outcomes (related to knowledge and 
skills of the study discipline( 
 

-หลักสูตรมีการก าหนด Generic 
ELOs และ Specific ELOs 
-หลักสูตรอธิบายถึงคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 
 

- กระบวนการได้มา Generic และ Specific ELOs 
-กระบวนการแบ่ง Generic และ Specific ELOs 
-การวิเคราะห์ความสมดุลระหว่าง Generic และ 
Specific ELOs 

2 

1.4 The programme to show that the requirements 
of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

-หลักสูตรมีการรับฟังความต้องการ
จากกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสียบางกลุม่ 

 -การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีก่ีกลุ่ม กลุ่มใดบ้าง  
- วิธีได้มาซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม 
-กระบวนการวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น ของ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
-กระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความ

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ PLOs 

1.5 The programme to show that the expected 
learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduate. 

-หลักสูตรมีการวัดสมรรถนะดา้นภาษา 
ด้านไอที และสมรรถนะวิชาชีพการ
เป็นผู้ประกอบการ 

-กระบวนการวัดและผลการวัด PLOs ระหว่างการศึกษา 
และหลังจบการศึกษา 

2  

2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา )Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its 

courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated 
to all stakeholders. 

- -การก าหนดผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพือ่สื่อสารข้อก าหนดหลักสูตร
(programme spec(และข้อก าหนดรายวิชา(course spec(  
-กระบวนการประเมินกระบวนการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี  
-กระบวนการรบัฟังข้อมูลป้อนกลบัเพื่อน ามาปรับปรุง 

2 2 

2.2 The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes. 

หลักสตูรออกแบบจาก TQF1 และ
จากการวิเคราะห์ข้อมลูความต้องการ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

-กระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยการใช้ PLOs เป็นต้นทางใน
การก าหนด รายวิชา  ,ค าอธิบายรายวิชา ,   ตามรูปแบบ 
Backward curriculum Design 

2 

2.3 The design of the curriculum is shown to 
include feedback from stakeholders, especially 
external stakeholders. 
 
 

-หลักสูตรมีกระบวนการน า
ข้อเสนอแนะจากมคอ.5 มาปรับปรุงใน
มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป  

-การก าหนดกลุม่ผูส้่วนได้ส่วนเสีย 
-กระบวนการน าความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย(ภายนอก( 
มาออกแบบหลักสูตร 

2 

2.4 The contribution made by each course in 
achieving the expected learning outcomes is 
shown to be clear. 

 -กระบวนการแสดงให้เห็นว่าทุกรายวิชาในหลักสูตรจะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ ELOs ได ้

2 

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 

-มีการออกแบบโครงสร้างหลักสตูร 
การจัดล าดับการเรยีนการสอน   
-การบูรณาการการเรยีนการสอนของ

 3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

specialised courses(, and are integrated. หลักสตูรในระดับช้ันปีท่ีสูง 
2.6 The curriculum to have option(s( for students 

to pursue major and/or minor specialisations. 
-หลักสูตรมีการประชุมเพื่อหาวิชา
เลือกที่เหมาะสม 
 

-กระบวนการตดิตามวา่จ านวนรายวิชาที่ก าหนดเหมาะสมต่อ
ความยืดหยุ่นในการเรียน 

3  

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

 - หลักสูตรยังเข้าใจเกณฑ์คลาดเคลื่อน 
-กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
-กระบวนการทบทวนประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของ
กระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงหลักสตูร 

2 

3 . แนวทางการจัดเรียนการสอน )Teaching and Learning Approach( 
3.1  The educational philosophy is shown to be 

articulated and communicated to all 
stakeholders. It is also shown to be reflected in 
the teaching and learning activities. 

 -การก าหนดกลุม่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่ต้องการสื่อสารปรัชญา
การศึกษา 
-วิธีการสื่อสาร 
-กระบวนการพัฒนาความเข้าใจปรัชญาการศึกษาของกลุม่ผุม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
 

2 3 

3.2  The teaching and learning activities are shown 
to allow students to participate responsibly in 
the learning process. 

-หลักสูตรมีการที่ก าหนดให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

-การประเมินกระบวนการให้น.ศ.มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือน ามาปรับปรุง 

3 

3.3  The teaching and learning activities are shown 
to involve active learning by the students. 

-หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุกหลากหลายรูปแบบ เน้น
การปฏิบัติจริง 

-การก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรูปอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

3 

3.4 The teaching and learning activities are shown 
to promote learning, learning how to learn, and 

-หลักสูตรควรจัดกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ

-การก าหนดแผนการจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ Skill 
Life Long Learning  

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness 
to experiment with new ideas and practices(. 

กระตุ้นการเรยีนรู้เสรมิทักษะ Skill 
Life Long Learning ให้แก่นักศึกษา 

-การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนได้ Skill 
Life Long Learning ตามที่หลักสูตรก าหนด 
-กระบวนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรา้ง Skill Life Long 
Learning นั้นๆ 

3.5 The teaching and learning activities are shown 
to inculcate in students, new ideas, creative 
thought, innovation, and an entrepreneurial 
mindset. 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวคิดใหม่ 
แนวคิดเชิงนวัตกรรม /การสร้าง
นวัตกรรม รวมถึงแนวคิดด้าน
ผู้ประกอบการ 

 3  

3.6 The teaching and learning processes are shown 
to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning outcomes. 
 
 
 

-หลักสูตรรับฟังความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ 

-กระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง 
และผลักดันการบรรลุ PLOs 
 

2 

การประเมินผู้เรียน .4 (Student Assessment) 
4.1  A variety of assessment methods are shown to 

be used and are shown to be constructively 
aligned to achieving the expected learning 
outcomes and the teaching and learning 
objectives. 

-หลักสูตรมีการวัดและการประเมนิผล
หลายรูปแบบ เช่น รายวิชาโครงงาน  

การก าหนดการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องเพื่อให้บรรลุ 

ELOs 

2 2 

4.2  The assessment and assessment-appeal policies 
are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

- หลักสูตรมีการสื่อสารการวัดผล
ประเมินผล ผ่าน TQF3 
-มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

-นโยบายการวัดและประเมินผล และการอุทธรณ์ต้องชัดเจน 
และถูกใช้อย่างสม่ าเสมอ 
-กระบวนการการสื่อสารช่องทางในการอุทธรณ์ 
-การประเมินประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสาร 

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

4.3  The assessment standards and procedures for 
student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

จากการสมัภาษณ์หลักสูตรมีการ
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียน ผ่าน
รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน 

-การประเมินผูเ้รียนว่าสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลา 
-กระบวนการสื่อสารระเบียบหรือนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประเมินและวดัผล 
 

2 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in assessment. 
 
 

-หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการประเมินน.ศ. 
 

การประเมินวิธีการสื่อสารว่ามีประสิทธิภาพ 
- กระบวนการวัดทีส่ะท้อน validity, reliability, and fairness 
-การใช้ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน Rubric, Marking 
Scheme   

2 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the expected 
learning outcomes of the programme and its 
courses. 

หลักสตูรมีการออกแบบวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และ PLOs 

-การประเมินวิธีการวัดและประเมนิผลที่บรรลุ PLOและ CLOs 2  

4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

ผู้สอนด าเนินการแจ้งผลการสอบตาม
ระยะเวลาเพื่อให้นศ.น าไปพัฒนาแก้ไข
ตัวเองทันเวลา 

-การวิเคราะห์ถึงกระบวนการให้ Feedback ต่อนักศึกษาว่าทัน
ต่อการพัฒนา 

3 

4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and 
improved to ensure their relevance to the 
needs of industry and alignment to the 
expected learning outcomes. 

 กระบวนการทบทวนวิธีการวดัและประเมินผลในภาพรวมของ
หลักสตูร เพื่อการบรรลุ PLOs 

2 

5 . คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1  The programme to show that academic staff 

planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans( 

มีการวางแผนอัตราก าลังร่วมกับคณะ กระบวนสื่อสารกับคณะอยา่งเป็นรูปธรรมในการวางแผน
อัตราก าลัง 

3 3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs 
for education, research, and service. 

5.2  The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research, and service. 

-มีการก าหนดภาระงาน และรายงาน 
Workload อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

-กระบวนการวิเคราะห์ Workload น ามาปรับปรุงพัฒนา 
 

2 

5.3  The programme to show that the competences 
of the academic staff are determined, 
evaluated, and communicated. 

-ก าหนดสมรรถนะตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั 
- มีค าสั่งแต่งตั้งระดับหลักสูตร เพือ่
มอบหมายหน้าที ่

 3 

5.4  The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are appropriate 
to qualifications, experience, and aptitude. 

- คณะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาตนเอง  
-อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองตามที่
คาดหวัง 

 3  

5.5  The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 

มแีผนการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 3 

5.6 The programme to show that the rights and 
privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
 
 
 
 

หลักสตูรได้มีการจัดบทบาทหนา้ที่ 
ตามที่คณะให้มอบหมายให้อาจารย์ 

-การก าหนดสิทธิประโยชน์ ของหลักสูตรที่สอดคล้องตาม
นโยบายมหาวิทยาลยั 
 

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate 
training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

หลักสตูรมีการส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองจากอาจารย ์

 3 

5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition 
is implemented to assess academic staff 
teaching and research quality. 

-มีกระบวนการให้รางวัลและการยก
ย่องชมเชยอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

-การทบทวนกระบวนการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย 
-กระบวนการวิเคราะห์ว่าระบบการสรา้งแรงจูงใจของคณะมผีล
ต่อการสร้างแรงจูงใจในการผลิตงานหรือไม ่
 

3 

6.การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 
6.1  The student intake policy, admission criteria, 

and admission procedures to the programme 
are shown to be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

-นโยบายการรับสมัคร เกณฑ์ในการรับ
นักศึกษา รวมถึ งกระบวนการรับ
นักศึกษา ร่วมกับคณะ 
 

-กระบวนการทบทวนนโยบายการรับสมัคร เกณฑ์ในการรับ
นักศึกษา รวมถึงกระบวนการรับนักศึกษา 
-การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ช่องทางการรับเข้าของนักศึกษา  

3 3 

6.2  Both short-term and long-term planning of 
academic and non-academic support services 
are shown to be carried out to ensure 
sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 
 

-มีแผนการให้บริการนักศึกษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวท้ังในแง่วิชาการ  
และการใช้ชีวิตของผู้เรียน 
 

- มีการท าแผนพัฒนาร่วมกับคณะเพื่อดูแลนักศึกษา 
- การประเมินผลการให้บริการ 

2 

6.3  An adequate system is shown to exist for 
student progress, academic performance, and 
workload monitoring. Student progress, 
academic performance, and workload are 
shown to be systematically recorded and 
monitored. Feedback to students and 

มีระบบการตดิตามการพัฒนาการของ
นักศึกษา 

- การประเมินผลการให้บริการ 3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

corrective actions are made where necessary. 
6.4  Co-curricular activities, student competition, 

and other student support services are shown 
to be available to improve learning experience 
and employability. 

-มีกระบวนการจัดกิจกรรม เสริ ม
หลักสูตร การประกวดแข่งขันด้าน
วิชาการ ระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่หลากหลาย 
 

-การประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนา learning experience 
and employability 

3 

6.5  The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These 
competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to 
stakeholders needs. Roles and relationships are 
shown to be well-defined to ensure smooth 
delivery of the services. 
 
 

มีการก าหนดสมรรถนะมาก าหนดการ
รับเข้าบุคลากร  
-มีการประเมินความพึงพอใจจากการ
ใช้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 

 3 

6.6  Student support services are shown to be 
subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 

 -กระบวนการประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้อง 
-กระบวนการน าผลประเมินไปปรับปรุงการให้บริการ 
- การหาคู่เทียบ 
 

2  

7 . คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ )Support Staff Quality) 
7.1  The physical resources to deliver the 

curriculum, including equipment, material, and 
information technology, are shown to be 
sufficient. 

-จากการสัมภาษณ์หลักสูตรมีมสี่วน
ร่วมของหลักสตูรในการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวก อุปกรณ์ต่างๆ  ที่
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

- การประเมินผลการด าเนินงานท่ีแสดงถึงความเพียงพอ ทันสมัย
พร้อมใช้งาน 

3 3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

7.2  The laboratories and equipment are shown to 
be up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 

- หลักสูตรมีห้องปฏิบตัิการส าหรบั
นักศึกษา 

- การส ารวจข้อมลูความเพียงพอ พร้อมใช้ 3 

7.3  A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information and 
communication technology. 

คณะด าเนินงานในภาพรวม การมีส่วนร่วมของหลักสูตรทีม่ีต่อกระบวนการเพิ่มเตมิ  เช่น  
การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

2 

7.4  The information technology systems are shown 
to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
 
 
 
 

 - หลักสูตรมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการติดตามแผน กระบวนการ
ประเมินผล พร้อมการปรับปรุงการด าเนินงาน 

3 

7.5  The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

 หลักสตูรมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 2  

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with special 
needs are shown to be defined and 
implemented. 

-หลักสูตรมสี่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ 
นโยบายตา่งๆ 

 3 

7.7 The university is shown to provide a physical, 
social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal 
wellbeing. 

จากการสมัภาษณ์มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม 
ที่สนับสนุนการเรยีนการสอน และ
เอื้ออ านวยต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษา  

 -การน าผลจากการประเมินส่วนตา่งๆ มาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจติใจเพื่อให้ผูเ้รียน
บรรลตุาม ELOs 
- บทบาทของหลักสูตรต่อการสร้างสรรคส์ภาพแวดล้อมฯ 

3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their 
skills remain relevant to stakeholder needs. 

คณะฯ มีการจดัก าหนดสมรรถนะของ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนและมีคูม่ือการ
ปฎิบัติงาน แผนผังกระบวนการท างาน 
พร้อมข้อก าหนดในการประเมิน 

การออกแบบระบบติดตามสมรรถนะการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อใหผู้้ปฏิบตัิงานมีสมรรถนะเป็นไปตามทีห่ลักสูตร
ต้องการ 

3 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, 
IT, and student services( are shown to be 
subjected to evaluation and enhancement. 

 - กระบวนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริการ 

-  การน าผลการประเมินมาจดัท าแผนการปรับปรุงและ
จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 

2 

8 . ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1  The pass rate, dropout rate, and average time 

to graduate are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

 - การวางแผนเพื่อพัฒนา 
- การหาคู่เทียบ 
- ไม่ปรากฏอัตราการออกกลางคัน 5 ปีย้อนหลัง 

2 2 

8.2  Employability as well as self-employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

 - การวางแผนเพื่อพัฒนา 
- การหาคู่เทียบ 
- ไม่ปรากฏภาวการณ์มีงานท า 5 ปีย้อนหลัง 

2  

8.3  Research and creative work output and 
activities carried out by the academic staff and 
students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

 - การวางแผนเพื่อพัฒนา 
- การหาคู่เทียบ 
- ไม่ปรากฏงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา5 ปี 

ย้อนหลัง  

2 

8.4  Data are provided to show directly the 
achievement of the programme outcomes, 
which are established and monitored. 

 - ทบทวนระบบการก ากับและตดิตาม การก าหนดและ
การน า ELOs ไปใช้ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน 

- การวางแผนเพื่อพัฒนา 
 

2 

8.5  Satisfaction level of the various stakeholders 
are shown to be established, monitored, and 

หลักสตูรได้ท าการสอบความความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มผู้มสีว่นได้ส่วนเสียต่อ
หลักสตูร 5 ปี ย้อนหลัง 

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

benchmarked for improvement. - การวางแผนเพื่อพัฒนา 
- การหาคู่เทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

1. คณะให้ความส าคัญกับการวางแผนอัตราก าลัง การพัฒนาต าแหน่งงาน ความก้าวหน้าทาง
วิชาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. คณะสนับสนุนงบประมาณในการดูแลปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 
3. คณะได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านการเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในช่วง

สถานการณ์โควิด 
4. คณะมุ่งเน้นความส าคัญในการผลักดันการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  
 จุดเด่น 

1. คณะมีแผนการพัฒนาตนเองให้แก่อาจารย์อย่างชัดเจน  
2. ภาระงานอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ 
3. นักศึกษาในหลักสูตรมีความตั้งใจเรียน มีความคิดเป็นระบบ กระตือรือร้น สามารถประยุกต์ใช้

รายวิชาด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านการลงทุน มาใช้ได้จริง 
4. นักศึกษามีความตรงเวลา อ่อนน้อม สุภาพ 
5. อาจารย์ในหลักสูตรดูแลอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี 

 
 จุดพัฒนา 
 

1. เน้นเรื่องการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยง ให้รอบด้าน 
2. ทักษะการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 จุดเด่น 

5. อุปกรณ์การเรียนมีความพร้อมและมีความทันสมัย 
6. ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยดี 
7. อาจารย์มีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
8. อาจารย์ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 

 จุดพัฒนา 
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร 

 



4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 จุดเด่น 

- อาจารย์มีศักยภาพในการสอนเป็นอย่างดี 
- อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างดีในทุกๆด้าน 
- ห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ 

จุดพัฒนา 
- การเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
 จุดเด่น 
 - มีความกระตือรือร้น สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ดี 
 - มีความรู้เพียงพอต่อการท างาน 
 จุดพัฒนา 

- การพัฒนาทักษะทางภาษา 
 

6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ (อ่ืน ๆ โปรดระบุ( 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

…………………………………………………………… 
 (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง( 
              ประธานกรรมการ 

 

     ……………………………………………………………
         
      (อาจารย์กานต์พิชชา  ดุลยะลา(  
             กรรมการ 

 

……………………………….……………………………         
 (  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์(

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
……………………………….………………         
       (ดร.สุพัตรา  ค าแหง(  
         ผู้ฝีกประสบการณ์ 


