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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีปรัชญาของ
หลักสูตร “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเงินและการลงทุน  ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF ทั้ง 5 ด้าน และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ โครงสร้างหลักสูตรได้มีการก าหนดเนื้อหารายวิชาทั้งในส่วนของภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถตอบสนองการพัฒนาทางด้านการเงิน การลงทุน 
และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งในการด าเนินการทางธุรกรรมด้านการเงินและการลงทุน มีรูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัย โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลและแรงงานที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เป็นนักการเงินและการลงทุน มีความรู้ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม 
ทัศนคติและเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นนักการเงินและการลงทุนที่มี
คุณภาพ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเงินและการลงทุน ตอบสนองความต้องการขอ ง

ตลาดแรงงาน พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินสามารถตอบสนองการพัฒนาทางด้านการเงิน การลงทุน 

และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งในการด าเนินการทางธุรกรรมด้านการเงินและการลงทุน มีรูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัย โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลและแรงงานที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เป็นนักการเงินและการลงทุน มีความรู้ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม 
ทัศนคติและเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นนักการเงินและการลงทุนที่มี
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2) มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนตามการรับรองมาตรฐานของวิชาชีพทางการเงิน มีทักษะการฝึกปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ไขปัญหา สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4) มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร น าเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

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

องค์ประกอบท่ี 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 าเนินการ ไมม่เีอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแตย่งัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ เนื่องจากมีขอ้มูล 
เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ : ได้มี
เอกสารแต่ยังไมเ่ชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มี
หลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ 
ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดบั 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ด าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑส์่งผลใหเ้กิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดตีามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์
การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชัน้น า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมนีวัตกรรม 
มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มแีนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนว
ปฏิบัติช้ันน าได ้



 

5 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1) มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ การเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและทักษะต่าง ๆ 
2) การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง สามารถดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียน การท า

กิจกรรม สวัสดิการและการใช้ชีวิต 
3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความรับผิดชอบ 
4) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสต่อยอดไปสู่การขอรับใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพ่ือ

การประกอบอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
1) พัฒนาช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินผลการรับรู้ 
2) อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนมากจนเกินไป ส่งผลท าให้ไม่มีเวลาในการท าผลงานทางวิชาการ 
3) การท าผลงานวิจัยที่น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวิจัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
1) ปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบอินเตอร์เน็ต) เพ่ือตอบสนองการเรียน

การสอนของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักการ Outcome Based Education อย่างถูกต้อง (ความ

สอดคล้องของ PLOs กับ CLOs) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
        เกณฑ์การให้คะแนน.........ผ่าน............ 

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 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ✓  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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. 

- หลักสูตรมีการระบุ PLOs ตามเกณฑ์ สกอ. 
(TQF) 5 ด้านในเล่มหลักสูตร พ.ศ. 2560 
(SAR หน้า 28) 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม (ผู้ใช้
บัณฑิต  ศิษย์เก่า  นักศึกษา  อาจารย์) 

 

- การน าหลักการเรียนรู้ใน Bloom’s 
Taxonomy มาใช้ให้สอดคล้องกับ
ระดับข้ันการเรียนรู้ของ PLOs ของ
หลักสูตร  

- การก าหนดวิธีการสื่อสาร PLOs ไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ทุกกลุ่ม และการประเมินประสิทธิผล
ของช่องทางในการสื่อสาร 

- กระบวนการได้มา PLOs จากการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

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. 

- มีการแสดงการกระจาย PLOs ของ
หลักสูตร สู่รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร  

 
 

- การแสดงการกระจาย ELOs ของ
หลักสูตรไปยัง CLOs ให้ครบทุกข้อ 

- - การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง 
PLOs กับ TQF 

2 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes (related to written 

- PLOs แสดงให้เห็นทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้
ทั่วไป (GLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้
เฉพาะทาง (SSLOs) 

- การแสดงความสอดคล้องของ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (GLOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

and oral communication, problem 
solving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject 
specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline) 

 
 
 

(SSLOs) ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) แต่ละกลุ่ม 

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. 

- -หลักสูตรมีการน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรและก าหนด 
PLOs (ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า, เว็บไซต์
จัดหางาน, ตลาดหลักทรัพย์, กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ธนาคาร เงินทุน
และประกันภัย) (SAR หน้า 39-41)  

- การแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลที่
ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมา
ก าหนด PLOs 

2 

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

- หลักสูตรมีการระบุการทดสอบสมรรถนะ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) การทดสอบสมรรถนะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (2) การสอบสมรรถนะด้าน
สารสนเทศ (IC3) และ(3) การสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ (เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 80) 

- การแสดงวิธีการด าเนินการที่ท าให้
มั่นใจว่านักศึกษาสามารถบรรลุ PLOs 
เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปีและก่อนจบ
การศึกษา 

- การวัดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(PLOs) ครบทุกข้อก่อนส าเร็จ
การศึกษา  

2  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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. 

- หลักสูตรปรับปรุงทุก 5 ปี จากหลักสูตร 
2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2560 และมี
การสื่อสารไปยัง SHs ข้อมูลรูปแบบ
เดียวกัน ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะ (SAR 
หน้า 47)  

- การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
PLOs และ CLOs ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

- การเผยแพร่หลักสูตรที่มีสาระส าคัญ
ครบถ้วนตามหน้าที่ 20 ของคู่มือ 
AUN-QA V. 4.0 และเป็นปัจจุบัน ใน
ทุกแหล่งที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

- การประเมินประสิทธิภาพการเผยแพร่
หลักสูตร ตรวจสอบการรับรู้และการ
เข้าถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม  

3 2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- มีการน า PLOs มาก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตร เนื้อหารายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และรายวิชา แผนการศึกษาที่สอดคล้องกัน 

- การแสดงกระบวนการออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรโดยยึด PLOs เป็น
เป้าหมาย 

- การใช้ Learning taxonomy ในการ
ก าหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(learning level) 

- การก าหนดผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร  (ELOs)  

2 

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

- หลักสูตรมีการน าข้อมูลย้อนกลับที่จ าเป็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาก าหนด
เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (SAR หน้า 49,
สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

- การระบุข้อมูลย้อนกลับของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

- การทบทวนกระบวนการในการน า 
Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2 

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

- หลักสูตรแสดงการกระจายรายวิชาเพ่ือ
รับผิดชอบ PLOs ของทุกรายวิชา พร้อม
แสดงถึงวิธีการสอน การประเมินผลในเล่ม
หลักสูตร พ.ศ. 2560 (TQF เดิม)  

- การแสดงให้เห็นกระบวนการเชื่อมโยง
รายวิชากับ PLOs  

- กระบวนการออกแบบรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับ ELOs 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาเรียนในแต่
ละชั้นปี โดยปี 1 เรียนวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพ ปี 2 รายวิชา
บังคับก่อน เพ่ือเรียนกลุ่มวิชาชีพบังคับในปี 
3 และปี 4 ตามล าดับ (SAR หน้า 54) 

- การประเมินการจัดโครงสร้าง
หลักสูตร ล าดับการเรียนรู้ และ
การบูรณาการของหลักสูตรถูกต้อง
เหมาะสมและมีความทันสมัย 

- การจัดให้มีหรือแสดงให้เห็นการบูร
ณาการการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

3 

2.6 The curriculum to have option(s) for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

- หลักสูตรมีรายวิชาเลือกไว้ 4 กลุ่มวิชา 
จ านวน 15 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและ
สนใจ คือกลุ่มวิชาด้านการจัดการการเงิน 
กลุ่มวิชาด้านสถาบันการเงิน กลุ่มวิชาด้าน
การลงทุน กลุ่มวิชาด้านการบูรณาการทาง
การเงิน (SAR หน้า 55) 

- การทบทวนการเปิดรายวิชาเอกเลือก
ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้เลือกเรียนใน
รายวิชาเอกเลือกท่ีต้องการเรียน  

2  

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. 

- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (SAR 56) 

- หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรโดยใช้หลักการ OBE และใช้
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน (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. 

- มีก าหนดปรัชญาการศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญามหาวิทยาลัยคณะและหลักสูตร 

- มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การก าหนดช่องทางการสื่อสาร
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของช่องทางใน
การสื่อสาร 

3 3 

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

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนในบางรายวิชา 

- กระบวนการก ากับ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
ของหลักสูตร 

- การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

3 

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

- มีการจัดการเรียนการสอน Active 
Learning หลายรูปแบบในรายวิชาต่าง ๆ  

- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ 

 
 
 

- ทบทวนประสิทธิภาพของรูปแบบ
จัดการเรียนการสอน Active 
Learning 

3 



 

13 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 5 ด้าน คือ ทักษะการคิด ทักษะ
เรียนรู้  ทักษะการสื่อสาร กระบวนการ
จัดการการเงินและ ความเป็นมืออาชีพ 
(SAR หน้า 62 ,สัมภาษณ์อาจารย์ และ
นักศึกษา) 

- การสอนในรายวิชาผ่านการใช้กรณีศึกษา 
สืบค้นข้อมูล งานวิจัยและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
งานวิจัยและบริการวิชาการ (โครงการออม
สินยุวพัฒน์รักษถิ่น ปีที่ 3) (SAR หน้า 62) 

- การแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงทักษะ 
LLL ในรายวิชาต่าง ๆ กับ PLOs 

- การประเมินนักศึกษาถึงการมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning: LLL) ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 

3 

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

- มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ creative thinking 
นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ 

- หลักสูตรมีรายวิชาและกิจกรรมที่สนับสนุน
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
(รายวิชาการเงินธุรกิจ หลักการลงทุนและ

- การทบทวนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่
สามารถปลูกฝังหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความคิดใหม่ ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักและเข้าใจนวัตกรรม
และมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 

3  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

วิเคราะห์หลักทรัพย์) (SAR หน้า 62) 

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. 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม 

- การทบทวนการประเมินและการทวน
สอบอย่างต่อเนื่อง 

2 

4. การประเมินผู้เรียน (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. 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลากหลายวิธี 

- มีการประเมินผลผู้เรียนโดยการสอบกลาง
ภาค ปลายภาคและคะแนนทดสอบย่อย 
(SAR หน้า 65) 

- ทบทวนการประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ CLOs 

- การก าหนดวิธีวัดและประเมินผลที่
น าไปสู่การบรรลุ CLOs  

- การประเมินความสอดคล้องของ
วิธีการประเมินผลการเรียนและ 
CLOs 

2 2 

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

- หลักสูตรมีนโยบายประเมินผลและช่องทาง
การอุทธรณ์ผลการการประเมินแก่
นักศึกษา โดยมีการ ปกปิดข้อมูลของผู้
ร้องเรียน และ นักศึกษาสามารถสอบถาม

- ทบทวนการสื่อสารช่องทางการ
อุทธรณ์ผลการวัดประเมินผลแก่
นักศึกษา 

- ระบบอุทธรณ์ผลการประเมินที่คน

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

ข้อสงสัยในผลการประเมินได้จากผู้สอน
โดยตรง ผ่าน โทรศัพท์ Facebook Line 
(SAR หน้า 68- 69) 

กลางเป็นผู้ประสาน 

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

- หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 
และมีการติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนให้สามารถจบ
การศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

 

- การทบทวนวิธีการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของนักศึกษาเพ่ือการบรรลุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ELOs) ระหว่าง
การศึกษาและวิธีการประเมินการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

2 

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

- หลักสูตรมีการก าหนดระยะเวลาการ
ประเมินเกณฑ์การประเมินการกระจายค่า 
น้ าหนักการประเมินการให้คะแนน และ
การตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

 

- การทบทวนกระบวนการประเมินผล
โดยการใช้ rubrics และ marking 
schemes ที่ท าให้นักศึกษาม่ันใจว่า
เครื่องมือการประเมินคงเส้นคงวา มี
ความยุติธรรม 

- การแสดงรายละเอียดกฎระเบียบใน
การประเมินผล 

2 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 

- มีวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ PLOs 
ระบุในเล่ม มคอ. 2 ปี พ.ศ. 2560 (เกณฑ์ 

- การทบทวนกระบวนการวัดผล
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเน้นถึง

2  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
 

TQF เดิม) การวัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ใน 
CLOs ของแต่ละรายวิชา 

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

- หลักสูตรมีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผน ติดตาม 
และพัฒนาการเรียนรู้ 

- มีการแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาค 1-2 
สัปดาห์หลังสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองและพัฒนาการเรียนรู้
ทันเวลา (SAR หน้า 75) 

- การประเมินนโยบายและแนวทาง
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผล
การประเมินแก่นักศึกษา เพ่ือการ
น าไปพัฒนาต่อเนื่อง 

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. 

- มีการทวนสอบผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ (SAR หน้า 76) 

- การทบทวนและปรับปรุง การ
ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้อง CLOs  

- การประเมินนโยบายและแนวทาง
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผล
การประเมินแก่นักศึกษาเพ่ือการ
น าไปพัฒนาต่อเนื่อง 

 
 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)                    

5.1 The programme to show that academic 
staff planning (including succession, 
promotion, redeployment, termination, 
and retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and quantity of 
the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 

- มีแผนอัตราก าลังร่วมกับคณะ ที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/บริการ
วิชาการ 

- มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือทดแทนคนเก่า 

- ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ 
PLOs ของหลักสูตร และก าหนดเป็น
แผนระยะสั้นและระยะยาว 

- การด าเนินการตามแผนพัฒนา
อาจารย์ 

- การประเมินความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ 

3 2 

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

- อาจารย์ในหลักสูตร 3 ท่าน มีภาระงาน
สอน วิจัย และบริการวิชาการ 

- การวิเคราะห์หาค่า Workload  
อัตราส่วนภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการ และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ 

- การแสดงสัดส่วนระหว่างอาจารย์ต่อ
นักศึกษาซึ่งท าให้อาจารย์สามารถ
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

 
 

2 



 

18 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ในการ
คัดเลือกเข้ามาเป็นผู้สอน  

- การก าหนดวิธีการประเมินและการ
สื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

2 

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

- หลักสูตรมีการก าหนดหน้าที่ที่เหมาะสมกับ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และ
ความถนัด 

- การประเมินกระบวนการเพ่ือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

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. 

- มีกลไกในการประเมินเลื่อนขั้นอาจารย์ที่
โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

- การทบทวนการส่งเสริมบุคลากรสาย
วิชาการในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการโดยหลักสูตร 

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. 

- มหาวิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิประโยชน์
ของอาจารย์ที่พึงได้และมีการประกาศหรือ
สื่อสารไปยังอาจารย์ได้ทราบ เช่น บ้านพัก
อาศัย สิทธิการเบิกค่าเล่าเรียน สิทธิการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิการลา 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เป็นต้น (SAR หน้า 89) 

- การมีระบบการวัดประเมินผลความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของ
หลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

3 
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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. 

- หลักสูตรและคณะมีการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองปี 
8,000 บาทต่อคน 

- การทบทวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
น ามาวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

3 

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

- มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการสร้าง
คุณประโยชน์  

- มหาวิทยาลัยมีระบบการจูงใจโดยให้เงิน
รางวัลเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และมีค่าตอบแทนจูงใจการผลิตผลงานการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัย 

- การประเมินผลส าเร็จตามหลักเกณฑ์
การประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการสร้างคุณประโยชน์ของ
อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือการพัฒนา
ต่อไป 

- การประเมินผลส าเร็จตามเกณฑ์การ
ให้รางวัลอาจารย์ด้านการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 
 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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. 

N/A N/A N/A 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. 

- มีนโยบายและแผนการให้บริการนักศึกษา
ระยะสั้นประจ าปี และระยะยาว เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา บริการจัดการงาน การ
ท างานนอกเวลา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
งานทุนการศึกษา กยศ การจัดหางาน การ
ท างานนอกเวลา การให้บริการให้
ค าปรึกษาทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิต 

- กระบวนการวางแผนบริการนักศึกษา
ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว  

- ทบทวนความเพียงพอและคุณภาพ
การให้บริการของการให้บริการทาง
การศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 

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 

- มีระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://advisor.rmutsv.ac.th/  (SAR 
หน้า 98) 

- การค านวณและการก ากับติดตาม
ภาระงาน (Workload) ของนักศึกษา 

- การประเมินผลการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

2 

https://advisor.rmutsv.ac.th/
https://advisor.rmutsv.ac.th/
https://advisor.rmutsv.ac.th/
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

students and 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. 

- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียนและมีการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาเชิงวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และ Resume writing 

- เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุ PLOs และเพ่ิมโอกาส
ในการหางานท า 

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. 

- มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ตามภาระงานที่ต้องการ 

- มีการก าหนดบทบาทของสายสนับสนุนใน
โครงสร้างของคณะ 

- การทบทวน ประเมินการก าหนด
สมรรถนะของสายสนับสนุนที่สามารถ
ให้บริการตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

- การก าหนดมาตรฐานการบริการ 
(Service Quality) และเกณฑ์ใน
การประเมินมาตรฐานการบริการ 

3 

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

- มีการประเมินผลการให้บริการและ
ช่วยเหลือผู้เรียน 

- การหาคู่เทียบกับหลักสูตรอ่ืน โดย
เลือกหลักสูตรอ่ืนที่มีบริบทที่ใกล้เคียง

2  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

and enhancement. กัน ควรเลือกคู่เทียบที่มีผล
ประกอบการที่ดีกว่าเพ่ือเรียนรู้และ
น ามาพัฒนาหลักสูตร 

7. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure)                                                 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, are 
shown to be sufficient. 

- มีทรัพยากรทางกายภาพ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สถานที่ IT ที่ใช้เพื่อการเรียนการ
สอน มีเพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร (SAR 
หน้า 105-108) 

- มีการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ครอบคลุมวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สถานที่ IT ที่ใช้เพื่อการ
เรียนการสอน 

- น าข้อมูลจากการประเมินความพึง
พอใจไปในในการปรับปรุงคุณภาพ 

- ประเมินความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3 3 

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

- มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
ห้องปฏิบัติการ เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของหลักสูตร 

- มีการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ครอบคลุมเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ห้องปฏิบัติการ 

- น าข้อมูลจากการประเมินความพึง
พอใจไปในในการปรับปรุงคุณภาพ 

- ประเมินความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดดิจิทัล ที่เพียงพอ 
พร้อมใช้ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ของหลักสูตร  (SAR หน้า 110) 

- มีการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ครอบคลุมเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ห้องปฏิบัติการ 

- การประเมินความพึงพอใจไปในใน
การปรับปรุงคุณภาพ 

3 

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

- มีซอร์ฟแวร์รองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและการเรียนของนักศึกษาที่
เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย และตอบความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น ระบบ LMS ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (SAR หน้า 112) 

- การสอบถามความเพียงพอ ความ
ต้องการ และความพึงพอใจในการใช้
งาน ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

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. 

- มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ที่เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย 
และตอบความต้องการของผู้ใช้ 

- ทบทวนประสิทธิภาพของการ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

- การสอบถามความเพียงพอ ความ
ต้องการ และความพึงพอใจในการใช้
งาน 

3  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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

- มีการออกแบบอาคารเรียนตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น มาตรฐาน
การใช้เครื่องปรับอากาศ มาตรฐานการ
บ ารุงรักษาลิฟท์ มาตรฐานการบ ารุงรักษา
และตรวจเช็คถังดับเพลง เป็นต้น 

- -มีจุดส าหรับให้บริการแก่ผู้มีความต้องการ
พิเศษ 

- -มีการใช้ 5 ส+ ในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 

- การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย การน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

3 

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

- มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 
และจิตใจ เอื้อต่อการเรียน วิจัยและชีวิต
ส่วนบุคคล เช่น สถานที่ออกก าลังกาย มุม
พักผ่อน หอพักนักศึกษา สนามกีฬา ระบบ
รักษาความปลอดภัย ตู้ ATM ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ โรงอาหาร เป็นต้น 

- น าข้อมูลจากการประเมินความพึง
พอใจไปในในการปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย ของบุคลากร
และนักศึกษา และการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  

3 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities are 

- มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนในการคัดเลือกเข้ามาท างาน  

- การประเมินสมรรถนะของสาย
สนับสนุนด้านการบริการที่สอดคล้อง

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

shown to be identified and evaluated to 
ensure that their skills remain relevant to 
stakeholder needs. 

 กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุง  

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

- มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกของหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

- มีการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา 

- การทบทวนและประเมินผลการ
ให้บริการนักศึกษาที่และปรับปรุง 

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. 

- มีการติดตามข้อมูลการคงอยู่ ระยะเวลา
การศึกษาและการออกกลางคันของ
นักศึกษา 
 

- การวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางและคู่
เทียบในการพัฒนาหลักสูตรจากข้อมูล
การคงอยู่ ระยะเวลาการศึกษาและ
การออกกลางคันของนักศึกษา 

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. 
 

- มีการติดตามข้อมูลการได้งานท าของ
นักศึกษา 
 

- การแสดงรายละเอียดการได้งานท า
ย้อนหลัง 3-5 ปี วิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางและคู่เทียบในการพัฒนา 

2  



 

26 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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. 

- มีงานวิจัย ผลงาน และกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่ด าเนินการโดยคณาจารย์  

- ทบทวนกระบวนการพัฒนางานวิจัย
ของนักศึกษาและอาจารย์ 

- การหาคู่เทียบและน าข้อมูลมา
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร 

2 

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

- มีการส ารวจความความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่า 

- ข้อมูลการติดตามการประเมิน
ความส าเร็จของการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 3-5 ปี
ย้อนหลัง เพ่ือการพัฒนา 

2 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

- มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลังจากจบการศึกษาของนักศึกษาตาม
เกณฑ์อย่างชัดเจน 

- การจัดท าและติดตามข้อมูลความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลากหลายกลุ่ม ย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อ
การพัฒนา 

- การน าข้อมูลที่เปรียบเทียบระดับ
ความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับคู่
เทียบเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 

2 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
1) คณะฯ ประสบปัญหาการบริหารอัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรการเงินเนื่องจากมีอาจารย์ลาออกบ่อย  
2) คณะฯ ด าเนินการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
3) คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาและบ ารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพื้นฐานในการท างานและจัดการเรียนการสอน 
5) มีการส่งเสริมให้นักศึกษา และอาจารย์พัฒนานวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการแข่งขันต่างๆแก่นักศึกษา 

(เช่น Design Thinking) 

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
1) มีการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีความรับผิดชอบ 
2) มีสนับสนุนและบูรณาการผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดในการ

ท างานจริง 
3) อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการและสอดคล้องกับความจ าเป็นของหลักสูตร 

3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะวิธีการเรียนการช่วยเหลือแก่

นักศึกษาเป็นอย่างดี 
2) ปรับปรุงเรื่องความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต 

4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
1) อยากให้เน้นการเรียนเฉพาะการเงินแบบเชิงลึก เช่น การวิเคราะห์หุ้นและการลงทุน 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะวิธีการเรียนการช่วยเหลือแก่

นักศึกษาเป็นอย่างดี 
3) หลักสูตรควรปรับปรุงให้มีการสอนในรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ท างานได้จริง 

5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
1) มีความพึงพอใจในศักยภาพของบัณฑิตท่ีได้รับการพัฒนาจากการเรียนในหลักสูตร 
2) หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ ความอดทนในการท างาน และทักษะ
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การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 
3) การสื่อสารกับหลักสูตรเพื่อน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์สายสนับสนุน 
1) ปรับปรุงเรื่องความเสถียรของระบบไฟฟ้า และ ระบบอินเตอร์เน็ต  
2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นไปในทางท่ีดีส่งผลให้มีแรงกดดันในการท างาน

น้อย และมีความสุขในการท างาน 
3) มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมให้สายสนับสนุนเข้าอบรม สัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง 
4) มีแผนการปฏิบัติงานและมีบุคลากรทดแทนหากไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
 

…………………………………………………………… 
(  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ) 

 ประธานกรรมการ 

 
 ……………………………………………………………         
(   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยะ  ธนพัฒน์ศิริ  )                      
                    กรรมการ 

 
     ……………………………………………………………         
      (       อาจารย์ ดร.จตุพร  ฮกทา       )                            
               กรรมการและเลขานุการ 

 
     ……………………………………………………………         
(       อาจารย์ชนิศรา  ปานทอง        )                

          ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 

 
     ……………………………………………………………         
     (                                                  )                
             ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 
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ภาคผนวก 



ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน 

วันที่ 23 สิงหำคม 2564 

ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

หลักสูตรสำขำวิชำ การเงิน 

วันที่ตรวจประเมิน วันจันทร์ ที่ 23  สิงหาคม  2564 

รำยช่ือคณะกรรมกำร      1. ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์    ประธานกรรมการ   

 2. ผศ.ไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ   กรรมการ 

    3. ดร.จตุพร    ฮกทา            กรรมการและเลขานุการ 

    4 อาจารย์ชริสรา   ปานทอง   ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน  

  

เวลำ รำยละเอียด 
08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมหารือแนวทางการประกันคุณภาพ 
08.30-09.00 น. คณบดีกล่าวตอนรับคณะกรรมการ  
09.00-09.30 น. ประธานหลักสูตร บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2563 
09.30-10.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะฯและกรรมการบริหารหลักสูตร 
10.00-10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
10.30-11.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษา 
11.00-11.30 น. สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
11.30-12.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
13.30-14.00 น. กรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน 

 

หมำยเหตุ  ก ำหนดมีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  แต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม– ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.๒   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๓   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๔   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.๖   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำ เนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข      

 
 
 

      /2. ผู้เข้ำร่วม...  
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๒ 

 

๒. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒.๑ ระดับหลักสูตร 

๒.๑.๑ คณะกรรมการ 
 ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ   
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. อำจำรย์จุติกำ  โกศลเหมมณี มหำวิทยำลัยสงขลำ  กรรมกำร 

    นครินทร์วิทยำเขตตรัง 
 ๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 

       มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
 ๔. อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยี ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 กำรจัดกำรมทร.ศรีวิชัย ประเมิน 
  

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ               
ก าหนดตรวจประเมินวันที่ ๑๐- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทักษญำ  สง่ำโยธิน วิทยำลัยพำณิชฯ ประธำนกรรมกำร 
  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๒. อำจำรย์ฐำกร  สิทธิโชค มหำวิทยำลัยทักษิณ กรรมกำร 
   วิทยำเขตตรัง 
  ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำรและ 
     มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 

๔. อำจำรย์ชริสรำ  ปำนทอง คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 

 

๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี              
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ลัดดำ  เอกสมทรำเมษฐ์ มหำวิทยำลัยสงขลำ กรรมกำร 

 นครินทร์ 
๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 

    มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร 
๔. อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 
 

๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน           
ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์     คณะครุศำสตร์ฯ ประธำนกรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย    

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ      คณะครุศำสตร์ฯ กรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 
 
 
    /3. อาจารย์จตุพร... 



๓ 

 

๓. อำจำรย์จตุพร   ฮกทำ    วิทยำลัยกำรโรงแรมฯ กรรมกำรและ 
    มทร.ศรีวิชัย  เลขำนุกำร  
๔. อำจำรย์สุพัตรำ  ค ำแหง   คณะเทคโนโลยีกำรฯ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

 มทร.ศรีวิชัย  ประเมิน 
 

๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์           
    ก าหนดตรวจประเมินวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิรำภรณ์  จันทร์โพธนุกุล มหำวิทยำลัยสงขลำ ประธำนกรรมกำร 
 นครินทร์ 

  ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฆำยนีย์  ช. บุญพันธ์  มหำวิทยำลัยสงขลำ กรรมกำร 
     นครินทร์วิทยำเขตตรัง 

๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ       คณะครุศำสตร์ฯ  กรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 

  ๔. อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม คณะเทคโนโลยีกำรฯ   ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
 มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

 

๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 
๓. อำจำรย์กำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ กรรมกำรและ 
  มทร.มมทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร 

 ๔. อำจำรย์สุภำพรไชยรัตน์ คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
 มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

๗)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการตลาด              
     ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. อำจำรย์ธนิถำ  แสงวิเชียร มหำวิทยำลัยสงขลำ   ประธำนกรรมกำร 
 นครินทร์  

 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด คณะวิศวกรรมศำสตร์  กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย 

๓. รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล มหำวิทยำลัยสงขลำ   กรรมกำร 
  นครินทร์ 

  ๔. อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีกำรฯ  ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 
  มทร.ศรีวิชัย ประเมิน 

 

 

 ๘)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า   
              ก าหนดตรวจประเมินวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์    คณะครุศำสตร์ฯ  ประธำนกรรมกำร 
 มทร.ศรีวิชัย 
                               /2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



๔ 

 

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์      คณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
  มทร.ศรีวิชัย    
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ        คณะครุศำสตร์ฯ  กรรมกำรและ 

 มทร.ศรีวิชัย   เลขำนุกำร 
๔. อำจำรย์สุพัตรำ ค ำแหง คณะเทคโนโลยีกำรฯ    ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

มทร.ศรีวิชัย ประเมิน    
 

อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและเลขำนุกำ ร

ประสำนงำน ไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำร

ตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ  ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

๔. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

๒.๑.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
   ๑. กลุ่มผู้บริหาร 
 ๑) อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
 ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรกนก  โภคสวัสดิ ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 ๓) อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 ๔) อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 ๕) อำจำรย์เบนจำมิน ชนะคช   หวัหน้ำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมและสำรสนเทศฯ 
 ๖) อำจำรย์ภูษณะ   พลสงครำม      หัวหน้ำสำขำกำรเงินและบัญชี 
 ๗) นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
  

 ๒. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ 
    ๑)  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วไลพร  สุขสมภักดิ์ อำจำรย์ 
 ๒)  อำจำรย์สุวิสำ  ไชยสุวรรณ  อำจำรย์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
    ๑)  อำจำรย์นภำพร  เทพรักษำ      อำจำรย์ 
    ๒)  อำจำรย์มัณฑนำ   แดงเพชร       อำจำรย์ 
 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
    ๑)  อำจำรย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ        อำจำรย์ 
 ๒)  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์โสพิศพิไล   ทองใส อำจำรย์ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงิน 
    ๑) อำจำรย์แพรวพรรณ  เอียดเกิด     อำจำรย์ 
 
       /หลักสูตร... 



๕ 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
๑) อำจำรย์ณัฏฐ์วรดี   คณิตินสุทธิทอง    อำจำรย์ 
๒) อำจำรย์มัลลิกำ  อินทร์พรหม     อำจำรย์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑)  อำจำรย์อรอุมำ   ส ำลี   อำจำรย์ 
 ๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำวิตรี  มุณีศรี  อำจำรย์ 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
     ๑) อำจำรย์สุพัตรำ    ค ำแหง   อำจำรย์ 
  ๒) อำจำรย์กัญญำมน   มีแก้ว   อำจำรย์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
 ๑) อำจำรย์เจษฎำ   ร่มเย็น   อำจำรย์ 
 ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม            อำจำรย์ 
 

         ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
               ๑)  นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒ ิ   นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
               ๒)  นำยสำมำรถ   ศรีกำญจน์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๓)  นำงสำวศรีสมร   ศรหนู            เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๔)  นำงสำวมรรษสิณีช์  สวัสด ี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

๕)  นำยอนุวัฒน์  สุวรรณละออง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
               ๖)  นำงสำวสุนิษำ   จันทร์ประสิทธิ์  นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
               ๗)  นำงอำรยำ   แก้วคง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๘)  นำงสำววิภำวี  พันธ์ทอง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
               ๙)  นำยณรงค์ชัย  มำคง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

  อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ประเมิน 
๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

๒.๑.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์   
 ๑.  กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑) นำยชำญชัย  ยอดด ี   โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 
 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑) นำยธีรศักดิ์  วัฒนสิน  บริษัทวัฒนสินกำรบัญชีและกฎหมำย จ ำกัด 
 

        /หลักสูตร... 
 



๖ 

 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
 ๑) นำยพงษ์พิพัฒน์  ล้อดงบัง         ธนำคำรไทยพำณิชย์สำขำตลำดสดสะพำนสี่(ระยอง) 
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำงจิดำภำ  บุญเพ็ชร  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วีวอย จ ำกัด 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑)  นำงระวรรณ  โสมแก้ว   วิทยำลัยอำชีวศึกษำปำกพนัง 

    ๒. กลุ่มบัณฑิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ 
     ๑)  นำงสำวผกำมำศ   ใหม่คงแก้ว 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑)  นำยปำณเดชำ  เขียวจินดำ 
 

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑)  นำงสำวนิรัชพร   สีหำมำตย์     
 ๒)  นำงสำวปำริฉัตร   มำศเมฆ  
   

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
 ๑)  นำงสำวสุดำรัตน์   แช่มบริรักษ์ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำยณัฐพล  บุญเพ็ชร 
 ๒)  นำงสำวรุ้งนภำ  เวียงชัย 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑)  นำยฐิติวัสส์    ขนอม      

  ๒)  นำยทวีศักดิ์   รำษฎร  
 

๓. กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ 
 ๑) นำงสำวกัตติกมำส   วรำนุสำสน์   นักศึกษำ 
 ๒) นำงสำวน้ ำทิพย์  สีนวลอ่อน    นักศึกษำ 
 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑)  นำยวรชิต   ไชยศรี          นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวสุธำสินี  หนูเทพ       นักศึกษำ 
 ๓)  นำยศุภชัย   ทรงแก้ว     นักศึกษำ     
 ๔)  นำงสำวกำนต์ธีรำ   เศียรอุ่น      นักศึกษำ   
 ๕)  นำงสำวชุติมำ   ส้มแป้นเมือง     นักศึกษำ 
 ๖)  นำยอภิสิทธิ์   รัตนะ      นักศึกษำ  
 ๗)  นำยวรชิต  ไชยศรี       นักศึกษำ   
 
        /8) นำงสำวสุธำสินี...   



๗ 

 

 ๘)  นำงสำวสุธำสินี  หนูเทพ      นักศึกษำ   
 ๙)  นำยพนำวัลย์   อนงค์         นักศึกษำ 
 ๑๐) นำงสำวพฤกษำ   หงษ์ชำกรณ์    นักศึกษำ   
 ๑๑) นำงสำวรุ่งนภำ  ก้องพนิชกุล    นักศึกษำ   
 ๑๒) นำงสำวเบญจรงค์   คุ้ม    นักศึกษำ 
   

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
  ๑)  นำงสำวเพชรดำ  กำรนัด     นักศึกษำ  

๒)  นำงสำวเบญจพร  ยำนิยม    นักศึกษำ   
๓)  นำงสำววิริยำ   แสนพยุหะ    นักศึกษำ  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงิน 
 ๑)  นำงสำวปวีณำ  สันคุ้ม     นักศึกษำ  
 ๒)  นำงสำวธัญยชนก  ประดิษฐ์มล   นักศึกษำ 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑)  นำงสำวอรรวรรณ  ทะวงศ์    นักศึกษำ  
 ๒)  นำงสำวรวิวรรณ   คงจีน     นักศึกษำ 
 ๓)  นำยศรรักษ์   ไทรแก้ว     นักศึกษำ 
 ๔)  นำงสำวพัสวี   สุวรรณลออ    นักศึกษำ 
 ๕)  นำยสหรัฐ   อนันทบริพงค์     นักศึกษำ 
 ๖) นำงสำวจิรัชญำ   วรรณมณี    นักศึกษำ 
 ๗) นำยกรกวรรศ   รัตนสุภำ    นักศึกษำ 
 ๘) นำงสำวลีลำวดี   รัตนพันธ์    นักศึกษำ 
 ๙) นำงสำวตรีชฎำ   พรหมมำศ    นักศึกษำ 
 ๑๐) นำงสำวอินทิรำ   รำมอินทร์   นักศึกษำ  
 ๑๑) นำงสำวสุกัญญำ   ไหมแก้ว    นักศึกษำ 
 ๑๒) นำงสำวกันต์ฤทัย   ช่วยพิทักษ์    นักศึกษำ 
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  นำงสำววีรยำ  หอมเดช     นักศึกษำ  
๒)  น.ส.ณัฐกมล   จิตร์จ ำนงค์     นักศึกษำ 
๓)  นำงสำวอรษำ  จอมชะนะ     นักศึกษำ  
๔)  น.ส.ณัฐกมล  จิตร์จ ำนง    นักศึกษำ  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
 ๑)  นำงสำวศศิริน  ศิลำสิทธิ์    นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวอรปรียำ  รอดรัตน์    นักศึกษำ 
 ๓)  นำงสำวชลธิชำ  จงจิตร ์    นักศึกษำ 
 ๔)  นำยนภดล   แซ่เฮง    นักศึกษำ 
 ๕)  นำงสำวอำรียำ  คลังทรัพย์    นักศึกษำ 
 ๖)  นำงสำวไลลำ  เส็นโรจน ์    นักศึกษำ 

          /หลักสูตร... 
 



๘ 

 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
 ๑)  นำงสำวพิมพ์รวี   เพ็ชรสีเงิน   นักศึกษำ 
 ๒)  นำงสำวจันทร์รัตน์   บุญประสิทธิ์   นักศึกษำ  
 ๓)  นำงสำวกัญญำรัตน์  สงเกื้อ     นักศึกษำ 
 ๔)  นำงสำวภูษณิศำ  คมฤทธิ์    นักศึกษำ 
 ๕)  นำยวิทวัส  นวลอ่อน      นักศึกษำ 
 ๖)  นำงสำวอรทัย  รักษ์ทอง    นักศึกษำ 
 ๗)  นำยณัฐดนัย  แก้วมณี     นักศึกษำ 
 ๘)  นำงสำวสุธำทิพย์  ภักดีพลเดช   นักศึกษำ 
 ๙)  นำยทรงกลด  ทองอยู่     นักศึกษำ 
 ๑๐)  นำยพรเทพ  ชำญพล     นักศึกษำ 
 ๑๑)  นำงสำวจำรุมล  ปัญจภำค   นักศึกษำ 
 ๑๒)  นำงสำวเสำวลักษณ์  สวัสดิสำร   นักศึกษำ 

      อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 ๒.๒ ระดับคณะ 
 ๒.๒.๑ คณะกรรมการ 
 ๑. ตรวจประเมินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ๑)  รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ   ขอพลอยกลำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          ประธำนกรรมกำร 
 ๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิริศักดิ์  ชีช้ำง คณะสัตวแพทยศำสตร์ กรรมกำร   
      มทร.ศรีวิชัย   
 ๓)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฟ้ำพิไล  ทวีสินโสภำ วิทยำลัยกำรโรงแรมและ กรรมกำร 
      กำรท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย 
 ๔) อำจำรย์น้ ำฝน  จันทร์นวล  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำรและ

   และกำรจัดกำร  
มทร.ศรีวิชัย เลขำนุกำร    
  

 อ านาจหน้าที่ 
๑. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
๒. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
๓.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

 รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๔.  รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
    /2.2.2 ผู้บริหาร... 



๙ 

 

๒.๒.๒ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 

    ๑. กลุ่มผู้บริหาร 
 ๑)  อำจำรย์สุภำพร  ไชยรัตน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

๒)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรกนก  โภคสวัสดิ ์ รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
๓)  อำจำรย์สุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
๔)  อำจำรย์ชัญญำนุช  โมรำศิลป์   รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
๕)  อำจำรย์เบนจำมิน  ชนะคช   หัวหนำสำขำกำรจัดกำรนวัตกรรมสำรสนเทศฯ 
๖)  อำจำรย์ภูษณะ  พลสงครำม      หัวหน้ำสำขำกำรเงินและบัญชี 
๗)  นำงสำวสุภำพร  ขุนทอง   หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี  
 

     ๒. กลุ่มอาจารย์ 
   ๑) อำจำรย์บุปผชำติ  แต่งเกลี้ยง   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  ๒) อำจำรย์ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง  สำขำวิชำกำรจัดกำร  
  ๓)  อำจำรย์กฤติกำ  กลับรินทร์   สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
  ๔)  อำจำรย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด 
     ๕)  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เย็นจิต  นำคพุ่ม สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงกำรค้ำ 
  ๖)  อำจำรย์พจนำ  หอมหวล   สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล 
  ๗)  อำจำรย์ปิยะพงษ์  เสนำนุช   สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๘)  อำจำรย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม   สำขำวิชำกำรบัญชี 
  ๙)  อำจำรย์สุวัฒนำ  พวงสุวรรณ   สำขำวิชำกำรเงิน 
 
  ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
  ๑)  นำงสำวอมรรัตน์  ธนำวุฒิ    นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
  ๒)  นำงสำวปิยภรณ์  คงศรีทอง   นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
  ๓)  นำงเครือวัลย์  หม่อมปลัด    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๔)  นำงสำวนุชเนตร  นำคะพันธ์   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๕)  นำงสำวสุนิษำ  จันทร์ประสิทธ์  นักวิชำกำรกำรศึกษำ 
     ๖)  นำงสำววิภำวี  พันธท์อง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  ๗)  นำงอำรยำ  แก้วคง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     ๘)  นำยณรงค์ชัย  มำคง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

          อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมประเมิน 
๓. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
๔. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

 
 

/๒.๒.๓ ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 



๑๐ 

 

๒.๒.๓ ผู้รับการสัมภาษณ์  
  ๑. กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 

๑) นำยทรงกลด  ทองอยู่   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรกำรตลำด) 
๒) นำงสำวณัฐติยำ  สำครจิตร   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรกำรตลำด) 
๓) นำงสำวอมัล   เจ๊ะเต๊ะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรนวัตกรรมฯ) 
๔) นำยนภพล  แซ่เฮง    นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงฯ) 
๕) นำงสำววิริยำ   แสนพยุหะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรบัญชี) 
๖) นำงสำวณัฐรัตน์  ชีวีวิวัฒนว์งศ์  นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรบัญชี) 
๗)  นำยศรรักษ์   ไทรแก้ว   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรโลจิสติกส์) 
๘)  นำงสำวสิรภัทร  แก้วสว่ำง   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรโลจิสติกส์) 
๙)  นำงสำวณัชพิมพ์  เอ้ือพุทธจรรยำ  นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยีฯ) 
๑๐) นำยนิธิวัต  เวชกำมำ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยีฯ) 
๑๑) นำยอภิสิทธิ์   รัตนะ   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำร) 
๑๒) นำยณัฐพัฒน  สุขแดง   นักศึกษำ   (หลักสูตรกำรจัดกำร) 

  
  ๒. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

๑) นำงชบำ  อินทร์แก้วศรี     หัวหน้ำพยำบำล  โรงพยำบำลทุ่งสง 
   

  ๓. กลุ่มบัณฑิต 
๑) นำยเปรมพงศ์  พุฒซ้อน   ศิษย์เก่ำ 
๒) นำยคมสัน   บวร    ศิษย์เก่ำ 
  

  ๔. กลุ่มตัวแทนชุมชน 
๑) นำงสำวขวัญฤทัย   ยึดมั่น   คณะกรรมกำรชุมชนบ้ำนวังไทร 

         อ านาจหน้าที่  
๑. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
๒. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
๓. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

          ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 1 กันยายน 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                              
    
 

                         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุเทพ  ชูกลิ่น) 
                รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน 
                                                                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 

สุเทพ ชูกลิ่น



  

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        /๒564 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงก ำหนกกำรปรเเมินแลเเปลี่ยนแปลงคณเกรรมกำรปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รเกับหลักสูตรแลเรเกับคณเ  ปรเจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

 ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจปรเเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รเกับหลักสูตรแลเรเกับคณเ ปรเจ ำปีกำรศึกษำ 2563 นั้น ในกำรนี้คณเสัตว
แพทยศำสตร์ คณเสถำปัตยกรรมศำสตร์แลเคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร เปลี่ยนแปลงก ำหนกกำรปรเเมิน
แลเคณเกรรมกำรปรเเมิน กังต่อไปนี้ 

1. คณเสัตวแพทยศำสตร์ เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ 
1238/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณเสัตวแพทยศำสตร์ 
ในรเกับหลักสูตรแลเรเกับคณเ ปรเจ ำปีกำรศึกษำ 2563 กังนี้ 

1.1 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
 1.1.1 ก าหนดการตรวจประเมิน 
 จำกเกิม วันที่ 25 สิงหำคม 2564  
 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 26 สิงหำคม 2564 
 1.1.2 คณะกรรมการตรวจประเมิน 
 จำกเกิม รองศำสตรำจำรย์ชูชำติ  พันธ์สวัสกิ์  สังกักมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
 เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  พยัคฆำ  สังกักมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

2. คณเสถำปัตยกรรมศำสตร์เปลี่ยนแปลงค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ 
1243/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณเสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ ในรเกับหลักสูตรแลเรเกับคณเ ปรเจ ำปีกำรศึกษำ 2563 กังนี้ 
  2.1 ระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  2.1.1 ก าหนดการตรวจประเมิน 
  จำกเกิม วันที่ 30 สิงหำคม 2564 
  เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 31 สิงหำคม 2564 
2.2 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   
 2.2.1 คณะกรรมการตรวจประเมิน 
 จำกเกิม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สเอำก สังกักคณเวิศวกรรมศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 เปลี่ยนแปลงเป็น นำงสำวกำนต์พิชชำ  กุลยเลำ สังกักคณเศิลปศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย    
 

/3. คณเเทคโนโลยีกำรจักกำร... 
 

user
Typewriter
๑๓๔๙



-๒- 

 
3. คณเเทคโนโลยีกำรจักกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ที่ 

1250/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณเเทคโนโลยีกำร
จักกำร ในรเกับหลักสูตรแลเรเกับคณเ ปรเจ ำปีกำรศึกษำ 2563 กังนี้ 

3.1 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการเงิน 
  3.1.1 ก าหนดการตรวจประเมิน 
  จำกเกิม วันที่ 26 สิงหำคม 2564 
  เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 23 สิงหำคม 2564 
 3.2 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.2.1 ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 
 จำกเกิม นำงสุภำพร  ไชยรัตน์ สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

   เปลี่ยนแปลงเป็น นำงสำวสุพัตรำ  ค ำแหง สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
  3.3 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการเงิน 

  3.3.1 ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 
 จำกเกิม นำงสำวสุพัตรำ  ค ำแหง สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

   เปลี่ยนแปลงเป็น นำงสำวชริสรำ  ปำนทอง สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  
  3.4 ระดับหลักสูตร สาขาวชิาการจัดการการตลาด 

  3.4.1 ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 
 จำกเกิม นำงสุวัฒนำ พวงสุวรรณ สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

   เปลี่ยนแปลงเป็น นำงสำวพจนำ  หอมหวล สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   
  3.5 ระดับหลักสูตร สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า  

  3.5.1 ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 
 จำกเกิม นำงสำวสุพัตรำ  ค ำแหง สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

   เปลี่ยนแปลงเป็น นำงสำวพจนำ  หอมหวล สังกักคณเเทคโนโลยีกำรจักกำร  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   

หน้าที ่
1. คณเกรรมกำรปรเเมินคุณภำพฯ วำงแผนกำรตรวจปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกัน

แลเเลขำนุกำรปรเสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจปรเเมินฯ 
2. ก ำเนินกำรตรวจปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนก 
 
 

/3. จักท ำรำยงำน... 
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3. จักท ำรำยงำนกำรปรเเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ( IQA) แลเรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่รับ
กำรตรวจปรเเมินฯ แลเให้คณเรวบรวมเล่มรเกับหลักสูตร มำยังงำนปรเกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำน
อธิกำรบกี 

4. รำยงำนผลกำรปรเเมินผ่ำนรเบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

 

  ทั้งนี้  ให้ก ำเนินกำรตรวจปรเเมินฯ แลเรำยงำนผลแล้วเสร็จในวันที่ 3 กันยำยน 2564 

  สั่ง   ณ   วันที่        เกือน สงิหำคม พ.ศ. 2564 
 

  
 
 

       (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                  อธิกำรบกีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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