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าาสรปุผู้าริหาร 
ข้อมูลา่ัวไปเกก่ยวกัาหลักสูตร (จดยสังเขป) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดท า ข้ึนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเขต
ภาคใต้ เป็นการขยายและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาชุมชนท้องถ่ินได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยองค์ความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่ จุดเน้นของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เป็นนักการ
ตลาดที่มีความสามารถ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยคือ“สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี” โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะทางด้านการจัดการการตลาด ด้านภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยี ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้สาเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการตลาด เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์บูรณาการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั้นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ” ซึ่งมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ตามปรัชญาการศึกาของมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

องค์ประกอาาก่ 1 : ผลการประเมินการบรหิารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558  
ผ่านเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

องค์ประกอาาก่ 3  : 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 2 
7. Facilities and Infrastructure 2 
8. Output and Outcomes 2 
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 หมายเหตุ Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดัา 1  คุณภาพไม่เพกยงพออย่างชัดเจน : ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐาน
ที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดัา 3 คุณภาพไม่เพกยงพอ จ าเป็นต้องมกการปรัาปรุง : มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เน่ืองจากมี
ข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
ระดัา 2 คุณภาพไม่เพกยงพอ แต่การปรัาปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพกยงเล็กน้อยสามารถา าให้มกคุณภาพเพกยงพอ 
: ได้มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการ
พฒันาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 
 
ระดัา 4 มกคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ 
ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 
ระดัา 6 มกคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดกกว่าเกณฑ์ : มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 
ระดัา 5 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิาัติาก่ดก  : มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 
 
ระดัา 7 ระดัาดกเยก่ยม เป็นแนวปฏิาัติในระดัาจลกหรือแนวปฏิาัติชั้นน า : มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมี
นวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซ่ึงผลงานการด าเนินงานสามารถ
น าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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สรุปจุดแข็ง จุดาก่ควรพัฒนาและแนวาางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

จุดแข็งและแนวาางเสริมจุดแข็ง 
1) มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งตรงตามอัตลักษณ์ และปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน และจัดให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการต่าง   โครงการออมสินยุวพัฒน์ โครงการให้
ความรู้ด้านการตลาดกับเกษตรกร เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และการกล้าแสดงออกที่ดี 

 

จุดาก่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1) ควรน า learning Taxonomy มาใช้ในการออกแบบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดบัหลักสูตร (PLOs) 

และผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs)  
2) ควรมีการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวังระดบัหลักสูตร (PLOs) และมกีารวัดและประเมินที่สอดคลอ้งกัน 
3) ควรจัดวางระบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทีส่่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL skills) 

ที่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
 

แนวาางพัฒนาเร่งด่วน  
1) ควรมีการวางแผนด้านการประชาสมัพันธ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้ถึงกลุม่เป้าหมาย ตลอดจนสร้าง

ความโดดเด่นของหลักสูตร เพือ่เพิม่จ านวนผูเ้รียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศกึษา 3652 
 
ตัวา่งชก้ 1.1 : การาริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 3662 

 เกณฑ์การให้คะแนน....ผ่าน.... 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวา่งชก้ 
ผ่านเกณฑ์ () / 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ () 

ตรก จา 
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร √  
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร √  
3 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร √  
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน √  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี   
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด √  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

1. ผลการเรกยนรู้าก่คาดหวัง (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) มีการจัดท า PLOs ที่มีการ
ปรับจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5 ด้าน ตามกรอบ TQF ที่มีอยู่ใน 
มคอ.2 โดยมีการเริม่ต้นจัดท า 
PLOs ตามแนวทางของ OBE 
 
2) มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกจิ อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มา
ก าหนด PLOs 
 

1) การทบทวนผลลัพฑ์การ
เรียนรู้ในระดบัหลักสูตร 
(PLOs) โดยพิจารณาใช้
Learning Taxonomy  
2) การก าหนดช่องทางการ
สื่อสาร PLOs ที่ก าหนดข้ึน 
ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) 
กลุ่มเป้าหมาย  

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. 

- หลักสูตรมีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทัง้ 
5 ด้าน จานวน 19 ข้อ ในเล่ม 
มคอ.2 
 

1) ผลจากการสุ่มตรวจ มคอ. 
3 ของวิชาต่าง  และการ
สัมภาษณ์พบว่าพบว่า มีการ
คัดลอกผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตรใน มคอ.2 
น ามาใช้เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา 

3 

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, 
teambuilding skills, etc.) and subject 

1) มีการก าหนด PLOs ที่เป็น 
GLOs และ SSLO 

1) จาก SAR และการ
สัมภาษณ์พบว่าการก าหนด 
PLOs บางข้อยังไมส่ามารถ
แยก PLOs ออกเป็นแบบ 
SSLOs และ GLOs อย่าง
ชัดเจน  

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

Overall Score 

specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline) 
 

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 าความต้องการของผูผุ้้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (SHs) กลุ่ม
ต่าง  มาจัดท า PLOs 

1) การวิเคราะห์ความ
ต้องการของ SHs แต่ละกลุ่ม
และการได้มาซึ่ง 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) การก าหนดเกณฑ์และ
วิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาที่ให้บรรลุ ELOs ใน
หลักสูตร 
2) การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก
การวัดผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษา ที่สอดคล้องกบัการ
บรรลุ ELOs ในหลกัสูตร 
3) จากเอกสารหลักฐานและ
การสมัภาษณ์พบว่าวิธีการ
ประเมินผลด้วยการสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ ยังไม่
สอดคล้องและครอบคลุม 
PLOs ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีเ่น้นด้าน
การปฏิบัต ิ
 

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

Overall Score 

2. จครงสร้างจปรแกรมและเน้ือหา (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. 

1) มีการด าเนกิารข้อก าหนดของ
หลักสูตร และข้อก าหนด
รายละเอียดของวิชา และมีการ
สื่อสารไปยงั SHs กลุ่มต่าง  ใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น มคอ.2  
มคอ.3-4  คู่มือนักศึกษา เว็บไซด์ 
การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
โซเซียล และการออกแนะแนว 
เป็นต้น  

1) การแสดงข้อมูลครบถ้วน
ของ Programme 
Specifications และ 
Course Specifications 
ของหลักสูตร ในการสื่อสาร
รูปแบบต่าง   ใหผู้้มสี่วนได้
ส่วนเสียรับทราบข้อมลู
ข้างต้นเช่น พบว่า ข้อมูล
บางส่วนยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา มคอ. 3  การแสดง 
PLOs ของหลกัสูตรใน Web 
Site ของคณะฯ เป็นต้น 
2) จากข้อมลูหลักฐานพบว่า 
ในการสื่อสารไปยัง 
Stakeholders ในรูปแบบ
ต่าง  ข้อมุลที่น าเสนอยังไม่
เป็นข้อมลูชุดเดียวกัน  

2 2 

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

1) มีการแสดงถึง การก าหนด
รายวิชาในรูปแบบของ มคอ.3 
สาหรับรายวิชาทฤษฎีและ มคอ.
4 สาหรบัรายวิชาภาคปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคลอ้งตามเกณฑข์องสกอ. 

1) หลักสูตรฉบับปัจจุบัน ยัง
ไม่ได้น า PLOs มาใช้ในการ
วางโครงสร้างของหลักสูตร 
และการก าหนดรายวิชา โดย
วิธีการก าหนดรายวิชา การ
ท า Mapping ไม่ได้น า PLOs 

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

Overall Score 

 เป็นตัวตั้ง และด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรโดยใช้ 
Backward Curriculum 
Design : BCD 

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

1) มีการจัดท าหลักสูตร โดยใช้
กรอบมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติมาเป็นตัวตั้ง มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ และข้อมูลจากศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สถาน
ประกอบการมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร 

1) การก าหนด 
Stakeholders ที่ชัดเจน 
และการพิจารณาน าข้อมูล
จาก Stakeholders ในทุก  
กลุ่ม ที่ได้ก าหนดข้ึน ส าหรับ
การวิเคราะห์หาความ
ต้องการ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรงุหรือออกแบบ
หลักสูตร 

2 

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

1) มีการกระจาย PLOs ลงสู่
รายวิชาต่าง  

1) การก าหนด CLOs ของ
รายวิชาที่เป็นเป้าหมายจริง
ของแต่ละรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกบั ELOsข้อที่
รายวิชาน้ันรับผิดชอบ 

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
อย่างเหมาะสมทีส่อดคลอ้งกบั
การเรียนรูท้ั้งในส่วนของรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาบังคับ และ
รายวิชาบูรณาการ 

1) พิจารณาโครงสร้างของ
หลักสูตรที่มีการจัดล าดับ
รายวิชาการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม โดยพจิารณา 
Learning Level ตาม
หลักการ Bloom’s 
Taxonomy ประกอบ 

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

Overall Score 

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

1) มีวิชาเลือกใหผู้้เรียนใหเ้ลอืก
เรียนในรายวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต 

1) การมีทางเลือกในการ
เลือกกลุม่วิชาเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของ
นักศึกษา และมีการสื่อสารไป
ยังผู้เรียนเพื่อใหเ้ข้าใจถึง
กระบวนการในการเลือกวิชา
เรียนในกลุ่มวิชาเลอืก 

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. 

1) มีการทบทวนหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอว.  
 

1) การก ากบัติดตาม กิจกรรม
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
และวิธีการประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบกบั CLOs และ 
ELOs ของหลักสูตรที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เพือ่เป็น
แนวทางในการปรับปรงุ
หลักสูตร ทัง้การปรับปรุงยอ่ย
รายปี และการปรับปรงุใหญ่
ราย 5 ปี 
2) การผลักดันใหบ้รรลุ PLOs 
ของหลักสูตรทีส่อดคลอ้งกบั
ตลาดแรงงาน 

2 

2. แนวาางการจัดเรกยนการสอน (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 

1) มีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกบัปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ทีเ่น้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการ

1) การสื่อสารไปยัง 
Stakeholders ที่ครอบคลมุ
ทุกกลุ่่มเป้าหมาย เกี่ยวกับ

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

Overall Score 

reflected in the teaching and learning 
activities. 

สอน และกจิกรรมเสรมิหลักสูตร
ที่สอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษา 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้น บัณฑิตนักปฏิบัติ   
2) การก าหนด Stakeholder 
หลักของหลักสูตรที่ต้องการ
สื่อสารปรัชญาการศึกษา 
พร้อมวิธีการสื่อสารแตล่ะ
กลุ่ม Stakeholder ที่ก าหนด
ข้ึน 

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

1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มความหลากหลายชัดเจน 
โดยอาจารยม์ีการแจ้งให้ทราบใน
ช่ัวโมงแรกของรายวิชา  
 

1) ควรให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่
ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกจิกรรมการเรียน
การสอนต่าง  โดยใช้ CLOs 
ในแต่รายวิชาเป็นตัวตั้ง 

2 

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

1) มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning 

1) ระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกบั 
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, 

1) มีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (life-long learning skill : 
LLL skill) เช่น การน าเสนอ

1) การก าหนดและการจัดวาง
ระบบ LLL skill  ให้มีความ
สอดคล้องกบัการจัดการเรียน
การสอนและเป้าหมายของ
หลักสูตร 

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

Overall Score 

information-processing skills, and a 
willingness to experiment with new ideas 
and practices). 

ผลงาน การอภิปรายกลุ่ม การลง
พื้นที่ในชุมชน เป็นต้น  

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 
ที่มุงเน้นใหผู้้เรียน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และพฒันานวัตกรรม
ใหม่ และการเป็นผูป้ระกอบการ 
มีการใหผู้เ้รียนได้เป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านการจัด
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน การ
จ าลองการเป็นผู้ประกอบการ 
การเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการต่าง   
 

 4  

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
ต่าง  ผ่านระบบการรายงานผล 
มคอ.5 ทั้งในระดบัรายวิชา และ
ระดับหลกัสูตร  

1)  
การน าผลการประเมิน ไป
ปรับปรงุ กิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่ตอบสนองทั้ง
ความต้องการของตลาด 
(ผู้ประกอบการ) และ PLOs 
ของหลักสูตร 
 

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

Overall Score 

4. การประเมินผู้เรกยน (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) มีการประเมินผลผูเ้รียนใน
รูปแบบทีห่ลากหลายทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สะท้อน
การปฏิบัตงิานจริงของนักศึกษา 

1) การก าหนด CLOs ที่
สอดคล้องกบั PLOs แล้วมี
การก าหนดวิธีวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ 
CLOs 
 

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 และมกีาร
แจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียนทราบเมือ่เริ่มเปิด
ภาคการศึกษา หรือผ่านระบบ 
LMS ของมหาวิทยาลัย 
2) นักศึกษาสามารถอทุธรณ์ผล
การเรียนโดยตรงผ่านอาจารย์
ผู้สอน 

1) ระบบอุทธรณ์ผลการ
ประเมินการเรียนของผู้เรียน
ที่มีความชัดเจน  โดยมีผูท้ี่ไม่
มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 

2 

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 าหนดใหผู้้สอน แจง้
วิธีการวัดและประเมินผล สัดส่วน
คะแนนที่มีความชัดเจน ตลอดจน
แจ้งหลักเกณฑ์การการวัดผลให้
ผู้เรียนทราบ โดยก าหนดหลงั
สอบภายใน 10 วัน มีการเฉลย
ข้อสอบและให้นกัศึกษาดูผลการ
สอบได ้

1) การแจง้วิธีการวัดและ
ประเมินผล ใหผู้้เรียนทราบ 
ครอบคลมุทุกรายวิชา ทั้งใน
รายวิชาในสาขาวิชาและ
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

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

Overall Score 

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) มีการระบหุลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลที่ชัดเจน โดยใช้อิง
เกณฑ์ มีการแจ้งให้ผูเ้รียนทราบ  

1) การประเมินการเรียนการ
สอน เพื่อความมมีาตรฐาน 
ความเที่ยงตรงและความ
น่าเช่ือถือ และการน า 
rubrics มาใช้ในในการวัด
และประเมินผล solf skill 
หรือการประเมินผลที่ใช้
หลาย  ทกัษะร่วมกัน รวมทั้ง
การแจง้หลักเกณฑ์ให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

3 

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

1) หลกัสูตร มีการกาหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อวัดผลสาเรจ็ของผล
การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลกัสูตร
ที่มีความชัดเจน มคอ.3  
 

1) การวัดผลประเมินผล ของ
แต่ละรายวิชาเน้นถึงการวัด
ผลสัมฤทธ์ิทีก่ าหนดไว้ใน 
CLOs ของแต่ละรายวิชา ซึ่ง
เมื่อวัดผลสมัฤทธ์ิ CLOs ของ
ทุกรายวิชาแล้ว ต้องสง่ผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิ ELOs ทั้งหมดของ
หลักสูตรด้วย 

3  

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

1) มีการประเมินผู้เรียน ติดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้รียน อย่าง
สม่ าเสมอ  

1) วิธีการและช่วงเวลาที่มีการ 
Feedback ผลการประเมิน 
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่อการบรรลุ CLOs ของ
รายวิชา 

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

Overall Score 

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
ปกต ิ

1) การทบทวน และ การ
ปรับปรงุ เป็นระยะ   
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ที่
สอดคล้องกบัเป้าหมายของ 
CLOs แตล่ะรายวิชา โดย
พิจารณาวิธีการและเครื่องมอื
ที่ใช้ในการประเมิน รวมถึง
การพิจารณาว่า สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมด้วย 
2) การน าผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน/การ
ประเมินผลผู้เรียนที่
สอดคล้องกบั CLOs มาใช้ใน
การปรับปรงุกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ เช่น ระบบการ
ทวนสอบของหลักสูตร เป็น
ต้น 

3 

6. คุณภาพของาุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
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 

1) มีการวางแผนการจัด
อัตราก าลงัและแผนพฒันาตนเอง 

1) การพิจารณาจัดท าแผน
ก าลังคน ที่ค านึงถึงภาระงาน
สอน งานวิจัย และการ
บริการวิชาการของบุคลากร 
ตลอดจนการทดแทนการลา

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

Overall Score 

the academic staff 16ulfill the needs for 
education, research, and service. 

ศึกษาต่อ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยการมีส่วนร่วม
ของหลักสูตร 

 
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
เช่ียวชาญ เกี่ยวกับภาระการเรียน
การสอน 
 

1) การก าหนดค่าปริมาณงาน 
(work load) ของอาจารย์ 
และสัดส่วนอาจารย์ของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในการวางระบบการจัดการ
เรียนการสอน 
2) การก าหนดภาระงานที่
ครอบคลมุทัง้ภารกิจการเรียน
การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

3 

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

1) การก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์การวัดผลการ
ประเมินผลที่มีชัดเจนและ
เป็นรปูธรรม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะ 

2 

5.4 The Programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 

1) มีการก าหนดภาระงานและ
งานมอบหมายของอาจารย์ตาม

1) การก าหนดการมอบหมาย
งานและภาระงานที่

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

Overall Score 

appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 

ความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญ 

ครอบคลมุงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ 

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
วิชาการที่ชัดเจน มีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ มีกจิกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการพฒันา
ต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 
2) มีการสือ่สาร ท าความเข้าใจไป
ยังบุคลากร และมีการประกาศใช้
อย่างเท่าเทียมกัน 

1) ระบบพิจารณาการเลื่อน
ต าแหน่งส าหรบับุคลากรสาย
วิชาการอย่างยุติธรรม โดย
พิจารณาจากการสอน การ
วิจัย และ การบริการวิชาการ 

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. 

1) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ในแต่ละท่าน ตามที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของ
ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ทีป่รกึษา 
หรือกกิจกรรมอื่น  ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน 
2) มีการก าหนดสทิธิประโยชน์
ของอาจารย์ที่พงึได้รับ มีการ
ประกาศหรอืสื่อสารไปยังอาจารย์
ได้ทราบ เช่น บ้านพักอาศัย สทิธิ
การเบิกค่าเล่าเรียน สิทธิการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

1) การรบัรูส้ิทธ์ิ ผลประโยชน์ 
บทบาท ความสัมพันธ์ 
รวมถึงความเป็นมืออาชีพ 
ความมีอิสระทางด้านวิชาการ 
ที่ถูกนิยามและเกิดความ
เข้าใจ ในบุคลากรสาย
วิชาการของหลักสูตร 

2 

5.7 The Programme to show that the training 
and developmental needs of the 

1) มีการสนับสนุนให้มกีารพฒันา
ศักยภาพของอาจารยท์ั้งในเรื่อง

1) การจัดท าแผนพฒันา
อาจารย ์ที่มาจากความ

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

Overall Score 

academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะ โดยมีการ
ก าหนดให้ทกุคนต้องมกีารอบรม
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง หรือ
มากกว่า ตลอดจนแผนการลา
ศึกษาต่อ และการขอต าแหนง่
ทางวิชาการ 
 

ต้องการจ าเป็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาของหลักสูตร 
ตลอดจนการประเมินผลและ
ติดตามการด าเนินการตาม
แผน 

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 
2) มีการใหร้างวัลแก่อาจารย์ที่
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งข้ึน 
มีการใหร้างวัลนักวิจัย ที่มผีลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และมีการ
ประกาศเกียรติคุณผู้มผีลงาน
ดีเด่นในด้านต่าง  โดยมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ทีม่ีความ
ชัดเจน 
 

1) การสื่อสารไปยังอาจารย์
อย่างทั่วถึงทุกกลุม่เป้าหมาย 
และมีการประเมินผลช่องทาง
การสือ่สาร และการรบัรู้
ข้อมูลของอาจารย ์

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

Overall Score 

5. การาริการและการช่วยเหลือผู้เรกยน (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) มีนโยบายการรบัสมัคร
นักศึกษาและมีการด าเนินการรบั
สมัครที่ชัดเจน ตามข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย  
2) มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง  มีการออกแนะแนว
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย  

- 4 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) มีการจัดกจิกรรมและการ
บริการผูเ้รียน ที่ครอบคลุมทัง้
ทางด้านการเรียนการสอนและ
การใช้ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 

1)  การจัดท าแผนบริการ
ผู้เรียนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

2 

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

1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
เรียนของผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนการระบบการดูแล
นักศึกษาที่มีผลการในระดบัวิกฤต 

1) การก ากบัติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพของ
ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา
ตลอดจนระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้เรียนและระบบ
อาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อการ
ปรับปรงุ 

2 

6.4 Co-curricular activities, student 
competition, and other student support 

1) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้และ

1) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ที่มี
ความหลากหลายรูปแบบ 

3 



20 
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall Score 

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

ทักษะทางวิชาการ มกีารส่ง
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
บริการวิชาการ การลงพื้นที่จริง
ร่วมกับผู้ประกอบการ การ
แข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างสม่ าเสมอ 

การมหีรือเข้าร่วมกจิกรรม
แข่งขันทางวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ต่อการพัฒนา
ทักษะผ่านกจิกรรมและ
ประสบการณ์ และการสง่ผล
ต่อการได้งานท าในอนาคต 

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
สนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมาย  

1) การก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรของสายสนบัสนุน
และมีการประเมินผลทีม่ี
ความชัดเจน 

2 

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

1) มีการประเมินผลการใช้บรกิาร
ของผู้เรียน ครอบคลุมทุกมิตกิาร
ให้บรกิาร 
 

1) การทบทวนและการ
ประเมินผลการใหบ้รกิาร
ผู้เรียนโดยมีการก าหนดคู่
เทียบ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรงุ 

2  

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

curriculum, including equipment, 
1) มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพ เครื่องมือ วัสดุ

1) การประเมินผลการใช้งาน 
เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้
งาน ความเพียงพอในการใช้

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

Overall Score 

material, and information technology, are 
shown to be sufficient. 

อุปกรณ์ ตลอดจนห้องปฏิบัติการ 
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 

งาน และความเหมาะสมใน
การใช้งาน 
2) ระบบบันทกึการใช้งาน
ทรัพยากรต่าง  เพื่อน าไป
วิเคราะห์ในการจัดท าแผน
จัดหาและการบ ารงุรกัษา
เพื่อใหส้ามารถใช้งานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

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

1) มีการบริหารการ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง  ในภาพรวมของ
คณะฯ ท าให้สามารถใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า 

1) แนวทางการจัด
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
พื้นฐานที่จ าเป็นใหเ้พียงพอ 
พร้อมใช้ และเหมาะสมกับ
การใช้งาน เช่น ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่า ยังมี
เครื่องมือและอุปกรณ์
บางส่วนยังไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน และกระบวนการและ
กรณีการใช้งัดซ่อมหรือ
ทดแทนอุปกรณ์ช ารุดยังมี
ความล่าช้าไม่ทันต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

2 

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

1) มีระบบหอ้งสมุดดิจทิัล ที่
สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ที่ยืดหยุ่นตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้รียน  

1) พิจารณาการจัดการ
ช่องทางทรัพยากรการ 
วิธีการ และการเข้าถึง ของ
การเรียนรูท้างออนไลน์ที่ช่วย

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

Overall Score 

2) มีฐานข้อมูลออนไลนส์ าหรับ
การสบืค้น และมีศูนย์การเรียนรู้
แบบพึ่งตนเอง 

ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า
หาความรู้นอกห้องเรียนได้
สะดวกขึ้นและเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่น ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้เรยีนมีการใช้งาน
ระบบห้องสมุดดิจทิัลจ านวน
น้อย จึงควรมีการทบทวน
กระบวนการการใหบ้ริการ 
หรือส ารวจความต้องการสื่อดิ
จิตัลทีส่นับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตร 

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

1)  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่มีความเร็วและมีความเพียงพอ
ต่อการใช้งาน ตลอดจนระบบ
สารสนเทศที่เอือ่ต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา เช่น ระบบ LMS 
ห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนโปรแกรมต่าง  
ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

1)  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ การวิจัย 
และการบรกิารวิชาการ 

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 

1) โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน 

1) พิจารณาการให้บริการ
อุปกรณ์โครงสร้างระบบ
เครือข่ายที่มปีระสทิธิภาพ ที่
เหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ 

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

Overall Score 

technology for teaching, research, service, 
and administration. 

รวมถึงการมี WIFI hotspots 
ที่ครอบคลุมพื้นที่ ที่นักศึกษา
และบุคลากรปฏิบัติงาน ผล
จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียน 
พบว่า สัญญาณระบบ
เครือข่ายยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอน และในกรณีที่มีการ
เรียนออนไลน์บางครั้งพบว่า
ระบเครือข่ายไม่มเีสถียรภาพ 

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) การก าหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย และ
ด าเนินงานตามมาตรฐานที่
ก 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) มีการสนับสนุนสิง่อ านวยความ
สะดวก และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

1) การส ารวจความต้องการ
จ าเป็นของนักศึกษาเพื่อใช้
เป็นข้อมลูในการปรับปรุง
และพัฒนา สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางด้านกายภาพและ
ด้านจิตใจ 

2 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities are 
shown to be identified and evaluated to 

1) มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

1) การก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรของสายสนบัสนุน
และมีการประเมินผลทีม่ี
ความชัดเจน 

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

Overall Score 

ensure that their skills remain relevant to 
stakeholder needs. 

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

1) มีการประเมินผลการใช้บรกิาร
ของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานที่คลรอบคลุมการ
ให้บรกิาร 

1) การทบทวนและการ
ประเมินผลการใหบ้รกิาร
ผู้เรียนเกี่ยวกบัสิง่อ านวย
ความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานโดยมีการก าหนดคู่
เทียบ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรงุ 

2 

2. ผลผลิตและผลลัพิ์ (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. 

1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อย
ละของผู้เรียนทีส่ าเร็จการศึกษา 
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน  

1) การน าผลวิเคราะหอ์ัตรา
การคงอยู่ อัตราการตกออก 
และอัตราการส าเร็จ
การศึกษา มาท าใหเ้กิดกลไก 
ในการพัฒนาหลกัสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น 
2) การก าหนดคู่เทียบใน
หลักสูตรอื่นทีเ่ป็นสาขา
ใกล้เคียงกัน ที่มผีลของอัตรา
การคงอยู่อัตราการตกออก 
และอัตราการส าเร็จ
การศึกษา ที่ดีกว่า แล้วน าผล
การเทียบเคียงมาด าเนินการ
ให้เกิดการพฒันา 

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

Overall Score 

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

N/A N/A   

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
วิชาการที่มีการตพีิมพเ์ผยแพร่
ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

1) การติดตามและรวบรวม
ผลงานวิจัย ผลงานเชิง
สร้างสรรค์ และ ผลงาน
กิจกรรมทางวิชาการวิชาการ 
ของนักศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตร มาวิเคราะห์ผล 
น าเสนอผลยอ้นหลังอย่างนี้ 5 
ปีการศึกษา  พร้อม
เทียบเคียงกบัคู่เทียบ เพื่อ
การพัฒนา 

2 

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

- 1) การแสดงข้อมูลที่บง่บอก
ถึงการบรรลผุลที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล การบรรลผุลของ 
PLOs แต่ละข้อ ตามช่วงเวลา
ต่าง   ที่ผู้เรียนผ่านการวัด
การประเมินผลในรายวิชา
และกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในหลักสูตร พรอ้มแสดง

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

Overall Score 

ข้อมูลข้างต้นย้อนหลงั 5 ปี
การศึกษา 

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

1) มีการติดตามความพงึพอใจ
ของ SHs 

1) การมีระบบกลไก และตัว
บ่งช้ี ที่ใช้ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจของ 
Stakeholder ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มา
วิเคราะห์ ก ากบัติดตามข้อมลู 
ย้อนหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี
การศึกษา และเทียบกบัคู่
เทียบ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา
และน าไปสูก่ารมีระดบัความ
พึงพอใจที่สงูข้ึน ของ 
Stakeholder ต่อไป 

2 
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สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 

 
1. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้าริหาร 
 1. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน มีการก าหนดการพัฒนาถึงระดบัรายบุคคล มีการสนบั
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
 2. มีการวางแผนการพฒันาผูเ้รียน โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
 3. มีการมอบหมายภาระงานที่มความชัดเจน ตลอดจนการประเมินที่ครอบคลุมทกุภารกจิ 
 
3. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
 2. มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลผูเ้รียน ตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง   
 3. มีการก าหนดให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง  โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเน้นการฝึก
ปฏิบัติงานจริง 
 4. ผู้สอนก าหนดวิธีการสอน การประเมินผล โดยการพจิารณาถึงความเหมาะสม ว่าควรมีการจัดกจิกรรม
อะไร อย่างไร ตลอดจนการประเมินผล 
 5. มีการวางระบบการดูแลผูเ้รียน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 6. มีการก าหนดให้ผูส้อนมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผู้เกี่ยวกบั
วิธีการสอน หลักเกณฑืการวัดและประเมินผล 
 
2. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 1. อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ควรมีอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 2. อาจารย์เป็นกันเอง มีการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงง่าย 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในยามปกติและการเรียนในสถานการณ์โควิต 

4. การเรียนในช่วงออนไลน์ มีปญัหาในบางครัง้เกี่ยวกบัความมีเสถียรภาพของสัญญาณ แต่อาจารย์มกีาร
แจกเอกสารเสรมิความเข้าใจ และมีการบันทึกการสอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูเ้พิ่มเติมได้ 

5. การเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณืโควิต ท าให้มีความเข้าใจเนื้อหาน้อยลง ได้ลงปฏิบัติน้อยลง 
โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน และการท างานกลุม่  
 6. มีการมอบหมายงานจ านวนมากในช่วงสถานการณืโควิต แต่เมื่อมีการแจง้อาจารย์ ก็มีการมอบหมาย
งานลดน้อยลง ในส่วนของปรมิาณ และหัวข้อยังคงเติมตามที่อาจารยก์ าหนด 
 7. อาจารย์มีการแจง้รายละเอียดวิธีการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การวัดผลให้ทราล
ล่วงหน้า 
 8. ผู้เรียนสามารถข้อดูคะแนนได้จากอาจารย์ในกรณีที่ความสงสัย และยังไมเ่ข้าใจระบบการอุธรณ์ผล
การเรียน 
 
4. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 1. การเรียนการสอนทีเ่น้นทัง้ทฤษฏิและปฏิบัติ มกีารเน้นปฏิบัติงานจริง การลงพื้นที่หรือท างานร่วมกับ
สถานประกอบการจรงิ  
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 2. ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้ท างานได้จรงิ 
 3. ควรมีการพฒันาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมต่าง  ใหม้ีทักษะใน
การใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น MS. Excel MS. Word และโปรแกรมการใช้งานแบบออนไลน์ต่าง  
 4. ควรพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนใหม้ีความเท่าทันในโลกปจัจบุัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการโควิตระบาด 
 
6. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้าัณฑิต  
 1. มีความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต 
 2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถปรับตัวได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
 3. บัณฑิตมีความมั่นใจในตนเอง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม ่ ให้กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบญัชาได้ 
 4. บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาองักฤษระดับหนึ่งสามารถใช้ในการสื่อสารเบือ้งต้นได้ และสามารถใช้
ศัพย์เฉพาะทางเพื่อศึกษาเรียนรู้ หาข้อมลูเพิม่เติมได ้
  
5. สะา้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์าุคลากรสายสนัาสนุน 
 1. มีการดูแลเอาใจใส่จากผู้บรหิารเป็นกันเองเสอืนครอบครวัเดียวกัน สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง 
ได้ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 2. มีการสง่เสรมิให้มกีารพฒันาตัวเอง  
 3. สภาพแวดล้อมการท างานอบอุ่น มสีวัสดิการต่าง  ทัง้ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 4. ในการประเมินการปฏิบัติราชการ มีการท าข้อตกลงล่วงหน้า และให้มีการจัดท าแฟ้มผลงานการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลอย่างเป็นธรรม 
  

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร.................................................. .    

เป็นความจริงทุกประการ 

 
…………………………………………………………… 
        ( อาจารย์ธนิถา แสงวิเชียร ) 
              ประธานกรรมการ 

 
     ……………………………………………………………         
      (..................................................................) 
      กรรมการ 

 
     ……………………………………………………………         
      (..................................................................) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 
     ……………………………………………………………         
      (.............นางสาวชริสรา ปานทอง..........) 
       ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 

 
      

 

User
Typewriter
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
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    ภาคผนวก 

 
1. ก าหนดการประเมิน 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง 

3. ภาพประกอบการประเมิน 

4. อื่น   ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
 


