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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2 5 61 ) เปิดสอนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ .2551-2565 ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาไว้ว่า “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวกับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย” 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 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 2 
4. Student Assessment 2 
5. Academic Staff  2 
6. Student Support Services 2 
7. Facilities and Infrastructure 2 
8. Output and Outcomes 2 

            
 หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดบั ดังนี ้ 
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ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไมม่เีอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน
ที่สนับสนุนการด าเนินงาน คณุภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นตอ้งปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมี
ข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ 
: ได้มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการ
พัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
 
ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ 
ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 
ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 
 
ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมี
นวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถ
น าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
 



4 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1( มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สอดคล้องกับปรัชญา

การศึกาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
2( มีการก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการท างานจริงและอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 
3( มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้เรียน เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการอย่างชัดเจน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1( ควรมีการทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร )PLOs( และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับรายวิชา )CLOs( โดยน า learning Taxonomy มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร และมีการวัดและประเมินที่
หลอดคล้องกัน 

2( ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ Backward Curriculum Design : BCD 
3( ควรมีการก าหนดและการจัดวางระบบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต )LLL skill( ให้มีความสอดคล้องกับ

การจัดการเรียนการสอนและเป้าหมายของหลักสูตร 
4( ควรมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน/การประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ PLOs มาใช้

ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการทวนสอบของหลักสูตร 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1( ควรมีปรับระบบการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่องรองรับระบบการเรียนแบบออนไลน์ 

ทั้งในด้านของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป้าหมายที่วางไว้ของ
หลักสูตร  
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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. 

1( มีการเริ่มต้นจัดท า PLOs ที่มี
การปรับจากผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตามกรอบ TQF ที่มีอยู่
ใน มคอ.2 โดยใช้ทางของ OBE 
 
2( มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มา
ก าหนด PLOs 
 

1( ควรมีการทบทวนผลลัพฑ์
การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 
)PLOs( โดยน า Learning 
Taxonomy มาใช้ในการ
ก าหนดเพ่ือให้มีความชัดเจน  
2( ควรมีการสื่อสาร PLOs  
ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือสื่อสารไป
ยัง มีส่วนได้ส่วนเสีย )SHs( 
ทุกกลุ่ม ได้เข้าใจและมองเห็น
ภาพชัดตรงกัน 

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. 

 1( ผลจากการสุ่มตรวจ มคอ. 
3 และ มคอ. 5 ของรายวิชา
ต่างๆ และการสัมภาษณ์
ผู้สอนพบว่า มีการคัดลอก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรใน มคอ.2 น ามาใช้
เป็นตัวตั้งในการก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา 

1 

1.3 The Programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes )related to 
written and oral communication, 
problem-solving, information technology, 

1( มีการก าหนด PLOs ที่เป็น 
GLOs และ SSLO 

1( จาก SAR และการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนพบว่าการ
ก าหนด PLOs บางข้อยังไมมี่
ความชัดเจนและไม่สามารถ

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

Overall Score 

teambuilding skills, etc.( and subject 
specific outcomes )related to knowledge 
and skills of the study discipline( 
 

แยก PLOs ออกเป็นแบบ 
SSLOs และ GLOs อย่าง
ชัดเจน จึงควรพิจารณา
ทบทวน PLOs ที่แบ่งแยก
ออกเป็นแบบ SSLOs และ 
GLOs ให้มีความชัดเจน 

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. 

1( มีการน าความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย )SHs( จาก
ภายนอกที่ส าคัญกลุ่มต่างๆ มา
จัดท า PLOs 

1( ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่าในกระบวนการจัดท า 
PLOs ยังไม่เห็นความชัดเจน
ในการวิเคราะห์ความต้องการ
ของ SHs แต่ละกลุ่มและการ
ได้มาของ PLOs   

2 

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

1( มีการวัดและประเมินผล 
PLOs ด้วยการสอบสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ สมรรถนะด้านไอที 
และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
 

1( จากเอกสารหลักฐานและ
การสัมภาษณ์พบว่าวิธีการ
ประเมินผลด้วยการสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ ยังไม่
สอดคล้องกับการบรรลุ 
PLOs ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ซ่ึง
เป็นปรัญชาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

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 

1( มีการด าเนิการข้อก าหนดของ
หลักสูตร และข้อก าหนด
รายละเอียดของวิชา และมีการ
สื่อสารไปยัง SHs กลุ่มต่างๆ ใน

1( แม้จะมีการด าเนินการ
จัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายละเอียด
ของวิชา แต่พบว่า ข้อมูล

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

Overall Score 

available and communicated to all 
stakeholders. 

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น มคอ.2  
มคอ.3-4  คู่มือนักศึกษา เว็บไซด์ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โซเซียล ทั้งของมหาวิทยาลัย 
คณะเทคโนโลยีการจัดการและ
ของหลักสูตร ตลอดการออกแนะ
แนว เป็นต้น  

บางส่วนยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา )CLOs( ใน มคอ. 3 
ยังไม่ถูกบรรจุเข้าไป 
2( จากข้อมูลการสัมภาษณ์ 
และเอกสารหลักฐานพบว่า 
ในการสื่อสารไปยัง SHs ใน
รูปแบบต่างๆ ข้อมูลที่
น าเสนอยังไม่เป็นข้อมูลชุด
เดียวกัน และยังไม่มีการ
ประเมินผลของ SHs 
กลุ่มเป้าหมาย ว่าได้รับข้อมูล
ครบถ้วนตรงความต้องการ
หรือไม่ 

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

 1( หลักสูตรฉบับปัจจุบัน ยัง
ไม่ได้น า PLOs มาใช้ในการ
วางโครงสร้างของหลักสูตร 
และการก าหนดรายวิชา โดย
วิธีการก าหนดรายวิชา การ
ท า Mapping ไม่ได้น า PLOs 
เป็นตัวตั้ง จึงควรมีการ
พิจารณาทบทวนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ 
Backward Curriculum 
Design : BCD 

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

Overall Score 

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

1( มีการจัดท าหลักสูตร โดยใช้
กรอบมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติมาเป็นตัวตั้ง มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย 
จากสถานประกอบการ และ
ข้อมูลจากศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
สถานประกอบการ และความ
เชียวชาญของอาจารย์ผู้สอนมาใช้
ในการออกแบบหลักสูตร 

1( ควรมีการก าหนด SHs ที่
ชัดเจน และพึงพิจารณาน า
ข้อมูลจาก SHs ในทุกๆ กลุ่ม 
ที่ได้ก าหนดขึ้น มาวิเคราะห์
หาความต้องการจ าเป็น เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงหรือ
ออกแบบหลักสูตร 

2 

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

1( มีการกระจาย PLOs ลงสู่
รายวิชาต่างๆ 

1( ควรมีการก าหนด CLOs 
เพ่ือช่วยในการผลักดัน PLOs 
ให้บรรลุผลครบถ้วนทุก 
PLOs 
และควรมีการสื่อสาร PLOs 
/CLOs ไปยังผู้สอนให้
ครอบคลุมทุกรายวิชาใน
หลักสูตร  

2 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, properly 
sequenced )progression from basic to 
intermediate to 9specialized courses(, 
and are integrated. 

1(  มีการวางโครงสร้างหลักสูตร
อย่างเหมาะสมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ทั้งในส่วนของรายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และ
รายวิชาบูรณาการ 

1( ควรมีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และก าหนด
รายวิชาตาม Learning 
Taxonomy และมีการ
เชื่อมโยงระหว่างชั้นป ี 

2 

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

1( มีการวางระบบในการเลือก
กลุ่มวิชาเรียนตามความถนัดและ

1( ควรมีการประเมินผลใน
การด าเนินการตามระบบใน
การเลือกกลุ่มวิชาเรียนตาม

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

Overall Score 

ความสนใจของนักศึกษาได้
ชัดเจน  

ความถนัดและความสนใจ
ของนักศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

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. 

1( มีการทบทวนหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอว.  
 
2( มีการก าหนดเป้าหมายของ
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
การท างานจริงและอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

1( ผลจากการสัมภาษณ์ 
พบว่ากระบวนการทบทวน
หลักสูตรและการทวนสอบ
รายวิชายังไม่มีความชัดเจน
เป็นระบบ 
 

3 

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. 

1( มีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ที่เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา 

1( ควรมีการสื่อสารไปยัง 
SHs ที่ครอบคลุมทุกกล่ม
เป้าหมาย ทั้งผู้สอน ผู้เรียน 
ศิษย์ ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้น บัณฑิตนักปฏิบัติ 
ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพการสื่อสารนั้น 

2 2 

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

1( มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มความหลากหลายชัดเจน 
โดยอาจารย์มีการแจ้งให้นผู้เรียน
ทราบในชั่วโมงแรกของรายวิชา 
และมีการแจ้งแจ้งข้อมูลผ่าน

1( ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆ โดยการ

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

Overall Score 

ระบบการเรียนการสอน LMS 
ของมหาวิทยาลัย  
 

ก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ CLOs 
ในแต่รายวิชา 
2( ควรมีการทบทวนรูปแบบ
การสอนของรายวิชา ควรมี
ความสอดคล้องกับ CLOs 
และ Learning taxonomy 

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

1( มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ที่
หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะ
ของรายวิชา เช่น PBL : project 
base Learning , WIL 

1( ควรมีการทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ที่ได้ก าหนด
ขึ้น วางระบบให้สอดคล้องกับ 
CLOs 

2 

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(. 

1( มีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต )life-long learning skill : 
LLL skill( ผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น การน าเสนอ
ผลงาน การอภิปรายกลุ่ม การลง
พ้ืนที่ในชุมชน การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น  

1( ควรมีการก าหนดและการ
จัดวางระบบ LLL skill  ให้มี
ความสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
เป้าหมายของหลักสูตร 
 

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

Overall Score 

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

1( มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่มุง่เน้นให้ผู้เรียน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ 
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
หลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1( ควรมีการประเมินผลถึง
ประสิทธิภาพ และ
ความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

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. 

1( มีการทวนสอบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
ต่างๆ ผ่านระบบการรายงานผล 
มคอ.5 ทั้งในระดับรายวิชา และ
ระดับหลักสูตร  

1( ควรพิจารณารูปแบบและ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของรายวิชาทีม่ีความ
สอดคล้องกับ CLOs และ 
Learning taxonomy 

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. 

1( มีการประเมินผลผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สะท้อน
การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา 
ตามอัตลักษณ์และปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1( ควรมีการก าหนด CLOs ที่
สอดคล้องกับ PLOs แล้วมี
การก าหนดวิธีวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ 
CLOs อย่างเป็นระบบ 
 

2 2 

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

1( มีการจัดท า มคอ.3 และมีการ
แจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนทราบเมื่อเริ่มเปิด
ภาคการศึกษา หรือผ่านระบบ 
LMS ของมหาวิทยาลัย 

1( ควรพิจารณาวางระบบ
อุทธรณ์ผลการประเมินการ
เรียนของผู้เรียนที่มีความ
ชัดเจน  โดยมีคนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

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

Overall Score 

2( นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผล
การเรียนโดยตรงผ่านอาจารย์
ผู้สอน 

2( ควรมีการวางระบบ
ประเมินผลการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียนเกี่ยวกับเกณฑ์การวัด
และประเมินว่า ผู้เรียนได้รับ
ข่าวสารถูกต้องตรงกับ
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หรือไม่ 

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

1( มีการก าหนดให้ผู้สอน แจ้ง
วิธีการวัดและประเมินผล สัดส่วน
คะแนนที่มีความชัดเจน ตลอดจน
แจ้งหลักเกณฑ์การการวัดผลให้
ผู้เรียนทราบ โดยก าหนดหลัง
สอบภายใน 1 สัปดาห์ มีการ
เฉลยข้อสอบและให้นักศึกษาดูผล
การสอบได้ 

1( ควรมีการก าหนดให้ผู้สอน
แจ้งวิธีการวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทราบ ครอบคลุม
ทุกรายวิชา ทั้งในรายวิชาใน
สาขาวิชาและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

3 

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. 
 
 

1( มีการระบุหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน โดยใช้อิง
เกณฑ์ มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบ  

1( ควรมีระบบการวัดและ
ประเมินการเรียนการสอน
ของผู้เรียนที่สอดคล้องตาม
สภาพจริงและพัฒนาการของ
ผู้เรียนรายบุคคล 
2( ควรน า rubrics มาใช้ใน
การประเมินเพ่ือความ
มาตรฐาน ความเท่ียงตรงและ
ความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะใน
การวัดและประเมินผล solf 

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

Overall Score 

skill หรือการประเมินผลที่ใช้
หลายๆ ทักษะร่วมกัน รวมทั้ง
การแจ้งหลักเกณฑ์ให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

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

1( มีการวัดประเมินผลผู้เรียน 
ตามผลลัพธืการเรียนรู้ของ
หลักสูตร )PLOs( 

1( ควรมีกระบวนการในการ
วัดและประเมินผล
ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์
ของ CLOs ว่าสามารถ
ผลักดัน PLOs ให้บรรลุผล
ได้มากน้อยเพียงใด 

2  

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

1( มีการประเมินผู้เรียน ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน อย่าง
สม่ าเสมอ  

1( ควรมีการวางระบบการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนที่มี
ความเหมาะสมและทันเวลา 

2 

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. 

1( หลักสูตรมีการทวนสอบ
รายวิชาที่มีการประเมินผลไม่
ปกติ 

1( ควรมีการน าผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการ
สอน/การประเมินผลผู้เรียนที่
สอดคล้องกับ CLOs มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ เช่น ระบบการ
ทวนสอบของหลักสูตร 

2 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

5.1 The Programme to show that academic 
staff planning )including succession, 
promotion, re-deployment, termination, 
and retirement plans( is carried out to 
ensure that the quality and quantity of 
the academic staff 15ulfill the needs for 
education, research, and service. 

1( มีการวางแผนการจัด
อัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง
ที่ชัดเจน 

1( คณะฯ ควรมีการพิจารณา
จัดท าแผนก าลังคน ที่
ค านึงถึงภาระงานสอน 
งานวิจัย และการบริการ
วิชาการของบุคลากร 
ตลอดจนการทดแทนการลา
ศึกษาต่อ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยการมีส่วนร่วม
ของหลักสูตร 

2 2 

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

1( มีการก าหนดภาระงานและ
งานมอบหมายของอาจารย์ตาม
ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ 
 
 

1( ควรมีการก าหนดค่า
ปริมาณงาน )work load( 
ของอาจารย์ และสัดส่วน
อาจารย์ของผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวาง
ระบบการจัดการเรียนการ
สอน 
2( การก าหนดภาระงานควร
มีการด าเนินการครอบคลุม
ทัง้ภารกิจการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2 

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

1( มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
สมรรถนะของของอาจารย์ 
ประกอบด้วยทดสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้าน

1( ควรมีการวางระบบการ
ก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์การวัดผลการ
ประเมินผลทีมี่ชัดเจนและ

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

Overall Score 

การเป็น Smart Teacher ที่เน้น
การสอบแบบ Active Learning  
2( มีการวัดและประเมินผล
สมรรถนะภาษาอังกฤษ ด้วย
โปรแกรรม speed X 

เป็นรูปธรรม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะ 

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

1( มีการก าหนดภาระงานและ
งานมอบหมายของอาจารย์ตาม
ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ 

1( ควรมีการก าหนดการ
มอบหมายงานและภาระงาน
ทีค่รอบคลุมงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ 

2  

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. 

1( มหาวิทยาลัยมีการก าหนด
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีชัดเจน มีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 
2( มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจไป
ยังบุคลากร และมีการประกาศใช้
อย่างเท่าเทียมกัน 
3( คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคล 

1( ควรมีการวางระบบการ
ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ในการขอก าหนดต าแหน่งทา
วิชาการของอาจารย์ เพื่อ
ก ากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

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 

1( มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ในแต่ละท่าน ตามที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของ
ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 

1( ควรมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ที่
ครอบคลุมงานวิจัยและงาน

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

Overall Score 

professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

หรือกกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน 
2( มีการก าหนดสิทธิประโยชน์
ของอาจารย์ที่พึงได้รับ มีการ
ประกาศหรือสื่อสารไปยังอาจารย์
ได้ทราบ เช่น บ้านพักอาศัย สิทธิ
การเบิกค่าเล่าเรียน สิทธิการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

บริการวิชาการที่มีความ
ชัดเจน 

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. 

1( มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ทั้งในเรื่อง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีการ
ก าหนดให้ทุกคนต้องมีการอบรม
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
มากกว่า ตลอดจนแผนการลา
ศึกษาต่อ และการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1( ควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ ที่มาจาก
ความต้องการจ าเป็นที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาของหลักสูตร 
ตลอดจนการประเมินผลและ
ติดตามการด าเนินการตาม
แผน 

3 

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

1( มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การให้ความดี
ความชอบอย่างเป็นธรรม โดย
การพิจารณาการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีการท าข้อตกลงล่วงหน้า 

1( ควรมีการสื่อสารไปยัง
อาจารย์อย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย และมีการ
ประเมินผลช่องทางการ
สื่อสาร และการรับรู้ข้อมูล
ของอาจารย์ 

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

Overall Score 

2( มีการให้รางวัลแก่อาจารย์ที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
มีการให้รางวัลนักวิจัย ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และมีการ
ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงาน
ดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่มีความ
ชัดเจน 

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. 

1( มีนโยบายการรับสมัคร
นักศึกษาและมีการด าเนินการรับ
สมัครที่ชัดเจน ตามข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย  
2( มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ มีการออกแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย  

1( ควรมีการปรับปรุงหรือ
อัพเดทข้อมูลในแต่ละ
ช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ให้
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
2( ควรหาแนวทางหรือช่อง
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เพ่ือให้สามารถรับผู้เรียนให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2 2 

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. 

1( มีการจัดกิจกรรมและการ
บริการผู้เรียน ที่ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอนและ
การใช้ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

1(  ควรมีการจัดท าแผน
บริการผู้เรียนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม และมีการก ากับ
ติดตามประเมินผลตามแผน
ดังกล่าว 

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

Overall Score 

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 corrective actions are made 
where necessary. 

1( มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการ
เรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนมีระบบติดตามดูแล
ความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ทันท่วงที 

1( ควรมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตลอดจนระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนและระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการ
ปรับปรุง 

2 

6.4 Co-curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

1( มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ มีการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

1( ควรมีการประเมินผล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่บริการ
นักศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับ PLOs และ
ศักยภาพการท างานจริง 

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. 

1( มีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  

1( คณะหรือมหาวิทยาลัย
ควรมีการก าหนดและวาง
ระบบสมรรถนะของบุคลากร
ของสายสนับสนุนและมีการ
ประเมินผลที่มีความชัดเจน 

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

Overall Score 

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

1( มีการประเมินผลการใช้บริการ
ของผู้เรียน ครอบคลุมทุกมิติการ
ให้บริการ 
 

1( ควรมีการทบทวนและการ
ประเมินผลการให้บริการ
ผู้เรียนโดยมีการก าหนดคู่
เทียบ เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

2  

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

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

1( มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนห้องปฏิบัติการ 
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 

1( ควรมีการประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช้งาน 
ความพร้อมใช้งาน และความ
เพียงพอในการใช้งาน  
2( ควรมีระบบบันทึกการใช้
งานทรัพยากรต่างๆ เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ในการจัดท า
แผนจัดหาและการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2 2 

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

1( มีการบริหารการ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในภาพรวมของ
คณะฯ ท าให้สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า 

1( ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า ยังมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์บางส่วนยังไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน และ
กระบวนการและกรณีการใช้
จัดซ่อมหรือการทดแทน
อุปกรณห์รือเครื่องมือที่ช ารุด
ยังมีความล่าช้าไม่ทันท่วงที 

2 
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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. 

1( มีระบบห้องสมุดดิจิทัล ที่
สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ที่ยืดหยุ่นตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน  
2( มีฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
การสืบค้น และมีศูนย์การเรียนรู้
แบบพ่ึงตนเอง 

1( ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้เรียนมีการใช้งาน
ระบบห้องสมดุดิจิทัลจ านวน
น้อย จึงควรมีการทบทวน
กระบวนการการให้บริการ 
หรือส ารวจความต้องการสื่อ
ดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตร 

2 

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

1(  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีความเร็วและมีความเพียงพอ
ต่อการใช้งาน ตลอดจนระบบ
สารสนเทศที่เอ่ือต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา เช่น ระบบ LMS 
ห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนโปรแกรมต่างๆ 
ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

1(  ควรมีการส ารวจความ
ต้องการ และวิเคราะห์ความ
จ าเป็นของผู้เรียนในด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิต 19 

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. 

1( โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน 

1( ผลจากการสัมภาษณ์
ผู้เรียน พบว่า สัญญาณระบบ
เครือข่ายยังไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอน และในกรณีท่ีมีการ
เรียนออนไลน์บางครั้งพบว่า
ระบบเครือข่ายไม่มี
เสถียรภาพ 

2  
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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. 

1( มีการด าเนินการสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรการแลพนโยบาย 5ส ของ
มหาวิทยาลัย 

1( ควรมีการก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย 
และด าเนินงานตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

2 

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

1( มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวก และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
2( มีระบบดูแลความปลอดภัย 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

1( ควรมีการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของนักศึกษา
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนา สิ่ง
อ านวยความสะดวกทางด้าน
กายภาพและด้านจิตใจ 

2 

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. 

1( มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1( ควรมีการก าหนด
สมรรถนะของบุคลากรของ
สายสนับสนุนและมีการ
ประเมินผลที่มีความชัดเจน 

2 

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

1( มีการประเมินผลการใช้บริการ
ของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่คลรอบคลุมการ
ให้บริการ 

1( ควรมีการทบทวนและการ
ประเมินผลการให้บริการ
ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยมีการก าหนดคู่
เทียบ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง 

2 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average 
time to graduate are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1( มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อย
ละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน และ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจบ
การศึกษา 

1( ควรมีการวางระบบการ
เก็บข้อมูลของผู้เรียนให้
ครบถ้วนตามเป้าหมายของ
หลักสูตร และมีแผนการ
เทียบเคียงสมรรถนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

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. 

1( มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อย
ละของผู้เรียนที่มีงานท าและ
ท างานตรงสาขา  

1( ควรมีการทบทวนระบบ
เก็บข้อมูลเชิงรายะเอียด 
เกี่ยวกับลักษณะงาน และ
การการเป็นสถาน
ประกอบการ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุง 
2( ควรมีการวางแผนหาคู่
เทียบเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาปรับปรุง 

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. 

1( มีการรายงานผลงานทาง
วิชาการท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1( ความีการเก็บข้อมูลการ
รายงานผลงานวิจัยผ็เรียน 
นอกเหนือจากอาจารย์ 
2( ควรมีการวางแผนหาคู่
เทียบเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาปรับปรุง 

2 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 

 1( ควรมีการวัดและ
ประเมินผลความส าเร็จขอ ง 

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

Overall Score 

outcomes, which are established and 
monitored. 

PLOs ของหลักสูตรที่ได้
ก าหนดขึ้น 

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

-1( มีการติดตามความพึงพอใจ
ของ SHs 

1( ควรมีการวางแผนหาคู่
เทียบเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาปรับปรุง 

2 
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สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

 
1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 1. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน มีการก าหนดการพัฒนาถึงระดับรายบุคคล มีการสนับ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. มีการวางแผนอัตราก าลังในภาพรวมของคณะฯ และมีการวางแผนอัตราก าลังทนแทนกรณีการเกษียณ
ราชการ และการลาศึกษาต่อ 
 3. มีการวางแผนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของคณะฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นักศึกษา  
 4. มีการมอบหมายภาระงานการจัดการเรียนการสอนที่มคีวามชัดเจน ตลอดจนการประเมินที่ครอบคลุม
ทุกภารกิจ 
 
2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอและมีระบบการดูแลอาจารย์ใหม่ โดยมีการ
ปฐมนิเทศทางคณะ และมีอาจารย์พ้ีเลี้ยงคอยดูแล 
 2. มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลผู้เรียน ตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  

3. การสื่อสารผลการเรียนรู้ของหลักสูตร )PLOs( ไปยังอาจารย์ผู้สอนทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฎิบัติ 
 4. มีการก าหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง ผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของคณะฯ และหลักสูตร 
 5. มีการวางระบบการดูแลผู้เรียน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 6. มีการก าหนดให้ผู้สอนมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผู้เกี่ยวกับ
วิธีการสอน หลักเกณฑืการวัดและประเมินผล 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการตกลงล่วงหน้า 
 
3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 1. อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกมีอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 2. อาจารย์เป็นกันเอง มีการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงง่าย 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่ที่เข้าใจง่าย มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะทในช่วงเวลาปกติ )ยังไม่มี
โควิตระบาด( และการเรียนในสถานการณ์โควิตแม้กิจกรรมจะลดลงแต่อาจารย์จะพยามจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ และการสลับกันมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่างๆ มีการพัฒนาปรับปรุงจากท่ีนักศึกษาเสนอแนะทั้งที่เป็นทางการ )ผ่านระบบประเมิน( และไม่เป็นทางการ 
)ผ่านอาจารย์ด้วยวาจา( 
 7. อาจารย์มีการแจ้งรายละเอียดวิธีการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การวัดผลให้ทราบ
ล่วงหน้า และสามารถข้อดูคะแนนได้จากอาจารย์ในกรณีที่ความสงสัย  
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4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 1. การเรียนการสอนที่เน้นทั้งทฤษฏิและปฏิบัติ มีการเน้นปฏิบัติงานจริงและความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้
ท างานได้จริง 
 2. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นด้านการทักษะปฏิบัติที่สูงขึ้น  
 3. อาจารย์มีการดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงเป้นกันเอง สามารถให้ค าปรึกษาได้ ทั้งเรื่องการเรียนและอ่ืนๆ 
 
5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถปรับตัวได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพึง
พอใจต่อบัณฑิต 
   
6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
 1. มีการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารเป็นกันเอง สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหาต่างๆได้  
 2. คณบดีและทีมผู้บริหาร มีความเป็นกันเองสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 3. มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเอง  

4. สภาพแวดล้อมการท างานอบอุ่น มีสวัสดิการต่างๆ ทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 5. ในการประเมินการปฏิบัติราชการ มีการท าข้อตกลงล่วงหน้า และให้มีการจัดท าแฟ้มผลงานการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลอย่างเป็นธรรม 
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
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1. ก าหนดการประเมิน 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง 

3. ภาพประกอบการประเมิน 

4. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
 


