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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน พ .ศ. 2558 

ส าหรับผู้ประเมินระดับหลักสูตร-แบบท่ี 2 



บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร (โดยสังเขป) 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 
2560 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี
ปรัชญาที่ว่า “ผลิตบัณฑิตด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติ โดยมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โดยมีจุดเด่นที่รายวิชาโครงการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1 – 5 และในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
นักศึกษาสามารถเลือกด าเนินธุรกิจจากโครงการที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ โครงการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 1-5 หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพ่ือมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้าง
ธุรกิจและขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถด าเนินการภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ และดึงศักยภาพที่มีด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA 

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

องค์ประกอบที่ 2  : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษามีการแสดงออกถึง
พฤติกรรมความเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มท่ี  

2. รูปแบบการเรียนการสอนเน้นเกี่ยวกับการ Active Learning เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
3. นักศึกษามีกระบวนการคิด วางแผน ในการด าเนินงานที่ดีในการเรียนที่เปรียบเสมือนการท างานจริง 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง 

2. การใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ เช่น Microsoft Excel 
3. การเพ่ิมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษา 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1. การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์(/ ไม่ผ่านเกณฑ์ ) 

ตรี โท 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ 

  

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

1. 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 ( จากรายงาน SAR ในปีการศึกษา 2563 
ทางหลักสูตรได้มีการสร้าง PLOs  )ตางราง

ที่ 2.1(  และหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 5 ปี   

1 ( ทบทวนการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามระดับการเรียนรู้ Taxonomy ให้
สอดคล้องกัน 
2 ( แสดงกระบวนการก าหนด PLOs ที่

สอดคล้องกับ Vision/Mission 
3(  แสดงกระบวนการสื่อสารและการ
ประเมินการเข้าถึงของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

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) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการการ
จัดการการเป็นผูป้ระกอบการ  ) หลักสูตร
ใหม พ .ศ .2560 ) ใช้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
)TQF) ทั้ง 5 ด้าน  
ในการออกแบบรายวิชา 

1 ( ออกแบบหลักสูตร รายวิชาตามหลัก 
OBE โดยใช้ Backward Curriculum 
Design 
2  (แสดงความเชื่อมโยงของกระจาย 
PLOs ลงสู่ CLOs แต่ละรายวิชา 

2 

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

1 ( จากรายละเอียดมคอ .2 และรายงาน 
SAR พบว่าทางหลักสูตรมีผลลพัธ์การ
เรียนรู้ทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน 

1 ( แสดงกระบวนการก าหนด Subject 
Learning Outcome และ Generic 
Learning Outcome ที่เหมาะสมกับ
บริบทการเรียนรู้ของหลักสูตร 

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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) จากรายงาน SAR ในปีการศึกษา 2563 
พบว่ามีการสัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใชป้รับปรุงพัฒนา
หลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน 

1 ( แสดงการกระบวนการรวบรวมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
2 ( แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มตา่ง ๆ ให้ได้มาซึ่ง 
Requirements ส าคัญในการก าหนด 
PLOs 
3 ( จากรายละเอียด มคอ .2 หลักสูตร 

ใหม่ พ .ศ .2560 ทางหลักสูตรฯ 
ไม่ได้ท าการก าหนดและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน 

2 

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

1) ทางหลักสูตรฯ มีการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ประกอบด้วย
สมรรถนะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ ICT 3 
และสมรรถนะเฉพาะ 

1 ( การก าหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผล
ของผู้เรียนให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 
ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร  
 
 
 

2  

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

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

1) จากรายงาน SAR ทางหลักสตูรมีการ
สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ แฟนเพจ ข้อมูล
ส าคัญของหลักสูตร แผ่นพบั คูม่ือนักศึกษา 
มคอ .3  

1) กระบวนการสื่อสารและการประเมินสู่ 
Stakeholders ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2 ( ความครบถ้วนและเป็นปัจจบุันของ

ข้อมูลในทุกแหล่ง ที่สอดคล้องตามคู่มือ 
AUN QA V4 หน้าที่ 20 ) ไม่พบการ
เผยแพร่ PLOs ของหลักสูตรทางเว็บไซต์( 

2 2 



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. 

1) มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีการออกแบบ
รายวิชาก่อนหลงั ให้นักศึกษาเรียน  

1 ( การออกแบบหลักสูตรใหม่ พ .ศ .
2560  ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทาง  
แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
OBE ที่การออกแบบรายวิชาส่งเสริมให้
นักศึกษา บรรลุ PLOs ครบทุกข้อ 
2) จากรายละเอียดมคอ .2 หลักสูตร 
ใหม่ พ .ศ . 2560 ในแผนที่การ 
กระจายความรับผิดชอบ พบวา่ใน 
รายวิชาที่ส่งเสริม TQF อาจไม่เพียง 
พอที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุตาม 
ผลลัพธท์ี่ก าหนด 

2 

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

1 ( จากการสัมภาษณ์และจากรายงาน SAR 
มีการแสดงข้อมูลการปรับรายวชิาตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย/มคอ.
5 มาสู่การปรับปรุงมคอ.3 

1) จากรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร 
ใหม่ พ .ศ . 2560 ทางหลักสูตรฯ 
ไม่ได้ท าการก าหนดและวิเคราะห์ความ 
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน  
3) จ าแนกกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจน 
4  (แสดงกระบวนการได้มาซึ่ง Feedback 
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

2 

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

1(  ในปีการศึกษา 2563 ทางหลกัสูตรอยู่
ระหว่างการด าเนนิการปรบัปรุงหลักสูตร 
ได้มีการก าหนด PLOs ของหลักสูตร  

1 ( จากการตรวจเอกสาร พบว่าผลลัพธ์
การเรียนในมคอ .3 เป็นการน าการ
กระจายความรับผิดชอบหลักจาก
รายละเอียด มคอ .2  
2 ( ก าหนด CLOs ของรายวิชาให้มีความ

2 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ข้อที่
รายวิชานั้นรบัผิดชอบ  
3) แสดงการขับเคลื่อนการบรรลุ PLOs 
ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 

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. 

1 ( หลักสูตรใหม่ พ .ศ .2560 มีการก าหนด
วิชาเรียนตามล าดับ และมีการบรูณาการ
กับศาสตร์ด้านตา่งๆ  

1 ( การพิจารณาการจัดล าดบัรายวิชาการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามหลักการ 
Learning Taxonomy และ Learning 
Level  

2 

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

1 ( การออกแบบรายวิชา ในหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ .ศ. 2560 เปิดโอกาสให้  
นักศึกษาเลือกเรียน กลุ่มวิชาชพีเลือก  

1 ( การเพิ่มระบบ /ช่องทางในการให้
ผู้เรียนได้สะท้อนความเห็นเก่ียวกับ
รายวิชาที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นข้อมูลให้
หลักสูตรน าไปพิจารณาเปิดสอน 

3  

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

1 ( ทางหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการ 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ  

1 ( การก ากับติดตาม กิจกรรม ผลการ
เรียนรู้ และวิธีการประเมินผล เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงย่อยรายปีและ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

5 ปี ให้มีความทันสมัย ที่ผลักดนัให้
บรรลุ PLOs ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

2 

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

to be articulated and communicated 
to all stakeholders. It is also shown to 

1) จากการสัมภาษณ์หลักสูตรอยู่ระหว่าง
การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1) การก าหนด Stakeholder หลักของ
หลักสูตรที่ต้องการสื่อสารปรชัญา 
การศึกษา พร้อมวิธีการสื่อสารแต่ละ 

3 3 
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be reflected in the teaching and 
learning activities. 

โดยมีการวางแผนในการออกแบบหลักสูตร
เน้นการทักษะปฏิบัต ิ

กลุ่ม Stakeholder ที่ก าหนดขึ้น 
 

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

1 ( หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้มสี่วน
ร่วมในการออกแบบการเรียนรู้และการ
ประเมินผล 

1 ( ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
ที่ส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 

2 

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

1) หลักสูตรก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนทางดา้นทฤษฎีและปฏบิัติ เน้นให้
นักศึกษาไดล้งมือปฏิบัตจิริง (Active 
learning) 

1 ( ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
ที่ส่งเสริมให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน และผลักดนัให้
ผู้เรียนบรรลุ CLOs ที่ก าหนด 

3 

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) หลักสูตร/คณะ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา 

1 ( การก าหนดทักษะ life-long learning 
ของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน 
2 ( ระบุความเชื่อมโยงระหว่างรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนและการบรรลุ
ทักษะ life-long learning ของผู้เรียน 
3 ( กาสื่อสารทักษะ life-long learning 

ของหลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และท า
การประเมินการบรรลุทักษะ life-long 
learning  ของผู้เรียน 

3 

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

1 ( หลักสูตรเน้นการสอนทีฝ่ึกให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และการเป็น
ผู้ประกอบการ ผา่นรายวิชาโครงงาน 
ฝึกงาน/สหกิจ 

1) การทบทวนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมด้าน
ความคิดใหม่ๆ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การสร้างนวตักรรม และแนวคิด
ผู้ประกอบการ 

2  
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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) ทางหลักสูตร /อาจารย์ผูส้อน มีการน า
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสู่
การพัฒนการเรียนการสอน  

1 ( กระบวนการได้มาซึ่งความตอ้งการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม  
2 ( กระบวนการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบและเกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง 
PDCA  

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) มีรูปแบบและวิธีการประเมินที่
หลากหลาย  
 

1 ( การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับ CLOs 

)จากการตรวจสอบมคอ.3 พบวา่ เป็น
การคัดลอกจาก TQF ในเล่ม มคอ .2 มาสู่
รายวิชา และไม่ได้ท าการประเมินผลที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชานัน้ ๆ 
 

2 2 

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

1) หลักสูตรได้มีการก าหนดช่องทางในการ
ร้องเรียนให้กับนักศึกษาหลายช่องทาง 
 

1) ก าหนดกลไก และนโยบายเกี่ยวกับ
การวัดประเมินผล และการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์อย่างชัดเจน 
2 ( สื่อสารและสนบัสนนุให้ผู้เรียนใช้

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านระบบคนกลาง 

2 

4.3  The assessment standards and 
procedures for student progression 

1 ( การแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ วิธีการ

1 ( ทบทวนกระบวนการสื่อสารเกณฑ์ 
และก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินให้

2 
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and degree completion, are shown to 
be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

ในการเรียนการสอน ระบุใน มคอ .3 -4  ผู้เรียนรับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 

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) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 1 ( การมีความยุติธรรม และ ความคงเส้น
คงวา ของวิธีการประเมินผลผู้เรยีน โดยมี
การใช้ rubrics, marking scheme และ 
ระเบียบข้อบังคับเปน็หลักก ากับ  

2 

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

1 ( จากการสัมภาษณ์อาจารย์ /นกัศึกษา
และSAR พบว่าทางหลักสูตรมีการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
และการประเมินสมรรถนะผู้เรียนก่อนจบ
การศึกษา 

1 ( ทบทวนวิธีการประเมนิผลสัมฤทธิ์ ที่
ก าหนดไว้ใน CLOs ของแต่ละรายวิชา 
และพิจารณาเมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ CLOs 
ของครบทุก 
รายวิชาแล้ว ส่งผลให้บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร 
 

2  

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

1 ( หลักสูตรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ และมีก าหนดเวลาที่
ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลนั้นๆ 
ไปพฒันาและปรับปรุงให้บรรลผุลลัพธ์การ
เรียนรู ้

1 ( ประเมินระบบและกลไก การแจ้ง 
ข้อมูลป้อนกลับถึงนักศึกษาเพื่อการ
ปรับปรุง /พัฒนาได้ทันต่อเวลา  

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be 

1) มีการทบทวนการด าเนนิงานด้านการวัด
และการประเมินผล )อหลักฐาน มค.5(  

1 ( การทบทวน และ การปรับปรุง เป็น 
ระยะ ๆ  เก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน 

2 
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continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs 
of industry and alignment to the 
expected learning outcomes. 

เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และต้องสอดคล้องกับ 
PLOs 

5 . คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (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 the academic staff fulfil the needs 
for education, research, and service. 

1(  คณะ /มหาวิทยาลัย การวางแผนในการ
ลากรสายวิชาการพัฒนาสมรรถนะของบุค

ในด้านการศึกษา งานวชิาการ และงาน
บริการ  
2 ( ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองใน

การศึกษาต่อหรือการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 ( การจัดท าแผนให้ครอบคลุมทั้งระยะ
สั้น และระยะยาว โดยเฉพาะแผน
อัตราก าลังทดแทน 
2 ( การประเมินผลการวางแผนบุคลากร

สายวชิาการเพื่อตอบสนองการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการของหลักสูตรโดยเฉพาะการ
ตอบสนองต่อ PLOs  
 

3 3 

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

1 ( ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดภาระงาน
สอน และการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาสู่การ
พัฒนาด้านการศึกษา งานวชิาการ และงาน
บริการ 

1) ทบทวนการก าหนดภาระงานของ
ผู้สอนที่ครอบคลุม ดา้นการสอน การ
วิจัยและงานบริการวิชาการ 
2) กระบวนการติดตามและวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

2 

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

1 ( คณะ /มหาวิทยาลัย มีการก าหนดการ
พัฒนาบุคลาการสายวิชาทีส่่งเสริมความ
เชี่ยวชาญให้แก่หลักสูตร นอกจากนี้การ
ประเมินผลการปฏิบัตฯิ คณะฯ มีการ
ก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง

1) ทบทวนเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
พื้นฐานของบุคลากรสายวชิาการและการ
สื่อสารในหลักสูตรให้เข้าใจตรงกัน 
2) การน าผลการประเมินสมรรถนะมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร 

3 
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อาจารย์ผู้สอน ที่ครอบคลุมในดา้นงานสอน 
งานวิจยั และงานบริการวิชาการ 

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

1 ( ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
รวมทั้งการมอบหมายงานตรงตาม
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน  

1 ( จ าแนกความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจของอาจารย์เป็นรายบุคคล  

2 ( แสดงแผนการมอบหมายงานที่
สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของอาจารย์ตามที่ระบุ 

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. 

1 ( ทางคณะ /มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลาการสายวชิาการครอบคลุมทั้งภาระ
งานดา้นการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ เปน็ไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

1) กระบวนการทบทวน การส่งเสริม
สมรรถนะของบุคลาการสายวชิาการ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการด้วยกระบวนการที่
เหมาะสม  

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 ( ทางคณะ มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการกับบุคลากรและมชี่องทางการ
ร้องเรียนและอุทธรณ์ร้องทุกข์ผลการ
ประเมิน โดยการประเมินมีความเที่ยงธรรม
และตรวจสอบได ้

1) การรับรู้สิทธิ์ และสิทธิพิเศษ ผล 
ประโยชน์ตา่ง ๆ บทบาทและ
ความสัมพันธ์ความรับผิดชอบบนพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงเสรีภาพ
ทางวชิาการของ 
บุคลากรสายวิชาการ แต่ละประเภท 
 

2 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate 

1 ( ทางคณะฯ มีการส่งเสริมให้ฝกึอบรม
และพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร  

1 ( ทบทวนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้ตรงกับความสามารถและ
ความต้องการของหลักสูตรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2 
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training and development activities 
are implemented to fulfil the 
identified needs. 

2) การประเมินและตดิตามการน าความรู้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน วิจัยบริการวชิาการ 

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

1 ( ทางคณะ /มหาวิทยาลัย มีการมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร 

1 ( ทบทวนกระบวนการสร้างแรงจูงใจ ใน
การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการ
สอน งานวิจัย และการบริการวชิาการ 

2 

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 ( ทางหลักสูตร /คณะ/มหาวิทยาลัย มี
เว็บไซต์ส าหรับกระบวนการรับเข้า 
ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
ขั้นตอนกระบวนการรับสมัคร สือ่สารไปยงั
ผู้สนใจ และข้อมูลเป็นปัจจุบนั 

1) การแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ 
ครบถ้วน ชัดเจนและปรับให้เป็นปัจจุบัน
ทุกช่องทางของสื่อ 

2 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. 
 

1) ทางหลักสูตรและคณะมีการวางแผน ทั้ง
แง่วิชาการและการใชช้ีวิตของนกัศึกษา 

1 ( ทบทวนกระบวนการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาวร่วมกับคณะฯ ในการ
ให้บริการ 
2 ( ทบทวนความเพียงพอและคุณภาพ

การให้บริการทางการศึกษา ทีส่นับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน งานวจิัยและ
บริการวิชาการ 

2 

6.3  An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 

1) หลักสูตรฯ มีการติดตามการพัฒนาการ
ของนักศึกษา 

1  (พิจารณาระบบติดตามความก้าวหน้า
การเรียน สมรรถนะทางวิชาการ และ

3 



Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1 – 7) 

Overall 
Score 

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. 

ภาระการเรียนของนักศึกษา เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษา 

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

1) มีกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การประกวดแข่งขันด้านวิชาการ ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาที่
หลากหลาย 
 

1 ( การวางแผนกิจกรรมที่หลากหลาย
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านการเรียนรู้และการ
สนับสนุนอาชีพ โดยเฉพาะในด้านการ
แข่งขัน 
2 ( การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่

ด าเนินการเพื่อสะท้อนการพัฒนาการ
เรียนรู้และสนบัสนุนอาชีพ 

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 ( คณะมีระบบการประเมินผลการท างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
2 ( หลักสูตรมีส่วนร่วมในการสะท้อนความ

คิดเห็นด้านการพัฒนาสมรรถนะของสาย
สนับสนนุเพื่อตอบสนองการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

1 ( ระบุสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนนุที่ชว่ยเหลืองานของหลักสูตร 
2 ( การประเมินบทบาทและศักยภาพใน

การ 
ให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
3 ( ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรสาย

สนับสนนุได้พฒันาตนเอง สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม หรือพัฒนาผลงาน 

3 
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6.6  Student support services are shown to 

be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

 1) การประเมินระบบการสนับสนุน
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2 ( การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนที่มี 

ความใกล้เคียงกัน 

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) หลักสูตรมีมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ์
ต่างๆ  ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  

1) การประเมินความพงึพอใจและ
เพียงพอ น าผลจากการประเมินส่วน
ต่างๆ มาใช้ในการปรบัปรุงพฒันา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ
จิตใจเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม PLOs 

3 3 

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

1) หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการส าหรับ
นักศึกษา 
2 ( หลักสูตรมีการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน/

เพิ่มเติม 

1) การประเมินความพงึพอใจและ
เพียงพอเก่ียวกับการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนรู้
จากผู้ใช้งานในด้านความทนัสมยั ความ
พร้อมใช้งานเพื่อน าผลมาปรับปรุง 

3 

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

1) ห้องสมุดกลางมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
สะดวกต่อการสืบคน้ การเข้าไปเรียนรู้ด้วย
ตัวเองผ่านระบบออนไลน ์ 

1 ( ประเมินความพงึพอใจการใช้บริการ 
digital library และ ระบบ ICT ของ
มหาวิทยาลยั  
2)  การน าผลการประเมินมาจัดท า
แผนการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเติม 

2 
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7.4  The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 
 
 
 
 

1 ( คณะ /มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั โดยการน าข้อเสนอแนะจาก
ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร  

1 ( ส ารวจและประเมินความต้องการและ
ความทันสมัยของสิ่งสนับสนนุดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ที่
สอดคล้องและสนับสนนุการเรียนการ
สอน และการวิจัยของของหลักสูตร 
2 ( ประเมินความพงึพอใจต่อการใช้

บริการของสิ่งสนบัสนุนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

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 ( มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายสัญญาณ WIFI เพื่อ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน 
งานวิจยั และการให้บริการ 

1 ( การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการจัดการ
ข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เข้าถึงได้สูง 
ระหว่างวิทยาเขต  
2 ( การประเมินความพงึพอใจและความ

พร้อมใช้ของระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 

2  

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

1) หลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการ นโยบาย
ต่างๆ นอกจากนี้คณะมหาวทิยาลัยมีการ
ด าเนินตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ -19  

1 ( การประเมินมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย และ
ความสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบคุคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 
2 ( ทบทวนการใช้ ส+ ในการก าหนด5

มาตรฐานด้านชีวอนามัย สิง่แวดล้อม 
และมาตรฐานความปลอดภัย 

3 
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7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal 
wellbeing. 

1) จากการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม ที่
สนับสนนุการเรียนการสอน และ
เอ้ืออ านวยต่อคุณภาพชวีิตนักศึกษา  

1)  การส ารวจความพงึพอใจการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย ของบุคลากรและ
นักศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง 
 

3 

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) คณะฯ มีการจัดก าหนดสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุและมีคูม่ือการ
ปฎิบัติงาน แผนผงักระบวนการท างาน 
พร้อมข้อก าหนดในการประเมิน 

1 ( ระบุสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
และการสื่อสารให้บุคลากรทราบ  
2) ออกแบบระบบติดตามสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากรสายสนบัสนนุเพื่อให้
ผู้ปฏิบัตงิานมีสมรรถนะเปน็ไปตามที่
หลักสูตรต้องการ  

3 

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

1 ( มีการประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู้ต่างๆ 
2( หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินและ
น าไปสู่การปรับปรุง  

1) การน าผลการประเมินมาจัดท า
แผนการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเติม 
2) การก ากับติดตามผลการปรับปรุง 
 
 
 
 

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 

1 ( มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมูลอัตรา
การรับเข้า อัตราการส าเร็จการศึกษา 
อัตราการตกออก 

1 ( การวิเคราะห์ และการน าผลวิเคราะห์
อัตราการคงอยู่ อัตราการตกออก และ
อัตราการส าเร็จการศึกษา 

2 2 
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benchmarked for improvement. 2) การเทียบเคียงกับหลักสูตรทีม่ีความ
ใกล้เคียงกัน 

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 ( มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมูลอัตรา
การรับเข้า อัตราการส าเร็จการศึกษา  
อัตราการตกออก 

 

1 ( การวิเคราะห์ข้อมูลการได้งานท าของ
บั ณ ฑิ ต  ย้ อ น ห ลั ง อ ย่ า ง น้ อ ย  5 ปี
การศึกษา  
2) การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่มีความ
ใกล้เคียงกัน 
 

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) คณะฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
อาจารย์มีการพัฒนาผลงานวิจยั 

1 ( การติดตามและรวบรวมผลงาน ของ
อาจารย์และนักศึกษา 
2) ทบทวนระบบการก ากับและติดตาม
งานวิจัยของผู้เรียนให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ  PLOs  
3  (การเทียบเคียงกับหลักสูตรทีม่ีความ
ใกล้เคียงกัน 

2 

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

1 ( หลักสูตรมีการจัดสอบสมรรถนะผู้เรียน
ก่อนจบการศึกษา 

1 ( การติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรทั้งในระดบัรายปี 
และเมื่อส าเร็จการศึกษา 
2 ( ทบทวนกระบวนการเก็บข้อมูลและ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล น ามาสู่การ 
พัฒนาหลักสูตร ที่แสดงความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 

2 

8.5  Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 

1 ( คณะฯ มีการเก็บข้อมูล จากแบบ 
ประเมินความพงึพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้

1 ( ทบทวนกระบวนการเก็บและการใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินความพึง

2 
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established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

ส่วนเสีย จากกลุ่ม นักศึกษากลุม่อาจารย์
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มสถานประกอบการ
และบัณฑิต 
 

พอใจต่อการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของผู้
มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
2 ( การเทียบเคียงกับหลักสูตรทีม่ีความ

ใกล้เคียงกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

1. คณะให้ความส าคัญกับการวางแผนอัตราก าลัง การพัฒนาต าแหน่งงาน ความก้าวหน้าทาง
วิชาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. คณะสนับสนุนงบประมาณในการดูแลปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 
3. คณะได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านการเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในช่วง

สถานการณ์โควิด 
4. คณะมุ่งเน้นความส าคัญในการผลักดันการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
5. คณะมีระบบการดูแลนักศึกษา พัฒนานักศึกษา มีโครงการเยี่ยมนักศึกษาในช่วงออนไลน์ มีการ

จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด โดยให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด จ านวน 85 ทุน 

2. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 จุดเด่น 

1. ความมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
นักศึกษามีการแสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มที่  

2. รูปแบบการเรียนการสอนเน้น Active Learning นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
3. นักศึกษามีความใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
4. นักศึกษาได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ 
5. นักศึกษามีกระบวนการคิด การวางแผนในการด าเนินงานที่ดีในการเรียนที่เปรียบเสมือนการ

ท างานจริง 
6. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมและมีความเพียงพอ  
7. หลักสูตรดูแลอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี มีการสอบถาม ติดตามอยู่เสมอ 

 จุดพัฒนา 
1. การท าความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) กับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ  
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

 
3. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 จุดเด่น 

1. เน้นให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริง 
2. เน้นการสอนให้ฝึกการท าธุรกิจเป็นของตัวเอง เช่น นักศึกษาท าธุรกิจขายเครื่องดื่ม  การขายขนม 
3. นักศึกษามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการท าธุรกิจ 
4. อุปกรณ์การเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ดี 
5. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาได้ดี 
6. นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 



 จุดพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
2. การพัฒนาทรัพยากรด้านการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

4. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 จุดเด่น 

1. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถท างานได้เลย 
2. อาจารย์ดูแลนักศึกษาดีมาก  
3. มีความสุขในการท างาน มีเวลาพักผ่อน 
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ดีมาก 
5. เป็นหลักสูตรที่ดี ไม่อยากให้ปิดหลักสูตร 
จุดพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาให้ตรงตามเป้าหมาย  

5. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
 จุดเด่น 

1. เป็นคนขยัน อดทน เรียบร้อย  
2. สามารถสื่อสารได้เร็ว เรียนรู้เร็ว สามารถคิดงาน Create งานได้ 

 จุดพัฒนา 
1. การใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ เช่น Microsoft Excel 
2. การพัฒนาทักษะด้านภาษา 

6. สะท้อนข้อคิดจากการสัมภาษณ์ (อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 
 - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเป็นผู้ประกอบการ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

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

                

 

         
            )โกศลเหมมณี  จุติกา .ดร(  

         กรรมการ 

 

      

         
   )อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา(  

 กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
     ……………………………………………………………  
           (อาจารย์สุวัฒนา  พวงสุวรรณ) 
     ผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน 

 
      

 


