
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 



1.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                

ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์  

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด ร้อยละ 38.16 เท่ากับ 4.18 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.09 เท่ากับ 3.35 คะแนน  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 2 (4.18 + 3.35) / 2 = 3.77 คะแนน  

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผลการด าเนินงาน 2 

คะแนน  
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 3 (2 + 2 + 2) / 3 = 2 คะแนน  

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 4.22 คะแนน  
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 4 (2 + 4.22 + 2) / 3 = 2.74 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้  5.3 การประเมินผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน 1 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 0 คะแนน 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 5 (2 + 2 + 1 + 0) / 4 = 1.25 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน 2 
คะแนน  

 



สรุปผล การประเมินผลของหลักสูตรทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง = 2.21 คะแนน 
1) ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.32  
2) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.25  
3) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.77 
 
 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม  
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข  
 - 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มีแขนง 6 แขนง และมีการจัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ ควรหาวิธีการ

สื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนควรมีการบริหารความเสี่ยง โดยหลักสูตร
กลางท าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเขตพ้ืนที่และแต่ละแขนง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในตอน
ที่มีอาจารย์ในบางเขตพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง 

2. บุคลากรในหลักสูตรยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน การเขียน SAR และ
การบริหารหลักสูตรร่วมกัน รวมทั้งการบูรณาการให้หลักสูตรทุกพ้ืนที่ ทุกแขนง หลอมรวมทุกภารกิจด้วยกัน 
ดังนั้นหลักสูตรควรสร้างกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาโดยด่วน 

3. การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในส่วนกลางและเขตพ้ืนที่ยังกระจุกอยู่ที่บุคลากร
บางส่วน จึงท าให้ผลงานทางวิชาการไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ลงวันที่ 7 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ศรีนฤวรรณ กรรมการ 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิฐิมา เฉลิมแสน กรรมการ 
 4) นางสาววรัญญา กันทะ เลขานุการ 



3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1)  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

4. วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 

5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ณ ห้อง บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียง ราย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตาเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2555  โดยในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีปรัชญาของหลักสูตร ฯ ในการบูรณาการองค์ความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  สันทัดในศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ  ภาษา และเทคโนโลยี  สร้างคนดีที่เป็นคนเก่ง  เพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่สังคม   ภายใต้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ คือ 1)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในด้านบริหารธุรกิจ          

2)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินธุรกิจ  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และ 4)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม   
  และหลักสูตร ฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการก ากับมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมี
รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ 



 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปีการศึกษา 2559) การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทาง
วิชาการและเผยแพร่งานวิจัยเพิ่มข้ึน 
- ในการปรับปรุงหลักสูตรควรมีการน าข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า มาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และตลาดแรงงาน 

คณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการท าผลงาน
ทางวิชาการ จัดโดย มทร.ล้านนา 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
หลักสูตรควรจัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตมี
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
พร้อมทั้งสอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  ลงสู่การเรียนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
- หลักสูตรควรมีการประมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี ในรูปแบบเดียวกันทุกพ้ืนที่  
- ควรมีการก าหนดเป้าหมายในกระบวนการรับ
นักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที
ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินและน าผล
ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว 

 

- หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

- ทุกพ้ืนที่ได้ตกลงที่จะใช้แบบประเมินร่วมกันในการ
เก็บข้อมูลของปีการศึกษา 2560 (แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การรับ
และดูแลนักศึกษา) 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
- ควรมีการก ากับติดตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล 

(IDP) อย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย์ในรูปแบบเดียวกันทุกพ้ืนที่ 
 

 
ทุกพ้ืนที่ได้ตกลงที่จะใช้แบบประเมินร่วมกันในการ
เก็บข้อมูลของปีการศึกษา 2560 (แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์) 



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

- ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือผลการประเมินการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานจากมคอ.7 ปีที่ผ่านมา
ให้ครอบคลุมและชัดเจน  

- ควรมีการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรร่วมทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 
ทุกพ้ืนที่ได้ตกลงที่จะใช้แบบประเมินร่วมกันใน
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 (
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการส่ง เสริม
พัฒนานักศึกษา การรับและดูแลนักศึกษา) 

 

องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 

 
  



7.  การเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 
7.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

1) การวางแผนก่อนการประเมิน 

 ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู้ประเมินแต่ละท่าน
ให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และประมาณ
การคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลัพธ์จากการอ่าน
เอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากหลักสูตร  

หลังจากนั้นได้มีการจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 1 วัน เสนอให้กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  

2) ระหว่างการประเมิน 

  คณะกรรมการประเมินได้เริ่มตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทวนสอบความถูกต้องของตัว
บ่งชี้ที่ระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินในตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกัน ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกันในแต่
ละตัวบ่งชี้ในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ในรายองค์ประกอบ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ที่เสนอให้กับกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าไปเพ่ืการปรับปรุงและพัฒนา 
 

3) หลังการตรวจเยี่ยม 

  คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลข้อมูลจากการประเมินทั้งหมดให้กับกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้รับการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีข้อมูลเพื่อที่จะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 
7.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลักฐานบางส่วนที่เป็นหลักฐานส าคัญในการ
ติดตามผลลัพธ์ มีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติงานจากผู้รับบริการจริงและผู้ปฏิบัติ เพ่ือท าให้ข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งการตัดสินผลมีความถูกต้องแม่นย า
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรได้ยืนยันผลการด าเนินการจากการตรวจเยี่ยมในเขตพ้ืนที่ เช่ น ห้องปฏิบัติการ 
โปรแกรม Software บางส่วน เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานจริง 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 



 8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน   
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.77 ด ี

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.00 น้อย 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.74 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.25 น้อย 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.21 ปานกลาง 

 
 8.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
-  

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
-  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 5 

 

สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ.    5 ข้อ ผ่าน   5 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  39,269/23 

=  4.18 4.18 
39,269/23 

=  4.18 4.18 
408 408 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  628*100 
=  67.09 

3.35 

628*100 
=  67.09 

3.35 
936 936 

67.09*5 
=  3.35 

67.09*5 
=  3.35 

100 100 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  3.77  3.77 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    3   2 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    2   2 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา    2   2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  2.33  2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน    2    2 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)      

3 

    

4.22 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 24.49*5 
=  6.10 

21.28*5 
=  5.32 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 31.71*5 

=  2.64 
31.91*5 

=  2.66 
60 60 

ผศ. 13   คน รศ.  -    คน ผศ.  15   คน รศ.   -    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
36.63*5 

=  4 
25.53*5 

=  6.38 
20 20 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 24  ผลรวม 4.80 ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน  14 ผลรวม 2.80  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 3 ผลรวม 1.20 ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 8 ผลรวม 3.20  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 6 ผลรวม 3.60 ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 2 ผลรวม 1.20  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 9 ผลรวม 7.20  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 6  ผลรวม 4.80  
ค่าน้ าหนัก 1.00 
 

จ านวน 1   ผลรวม 1.00  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 0 ผลรวม 0  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์    3   2 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  2.67  2.74 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     2    2 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     2    2 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 
 

   
 1 

  
 1 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา   7*100 
= 63.64 0 

7*100 
= 63.64 0 

 แห่งชาติ 11 11 
  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  11  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  11  ข้อ 
 ท าได ้

7 ข้อ 
ท าไม่ได้         
4 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
6,7,9,11    

ท าได ้
7 ข้อ 

ท าไม่ได ้
4 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
6,7,9,11    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  1.25  1.25 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     1    2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  1  2 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.20 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.21 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การก ากับมาตรฐาน  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 
   

2 - - 3.77 3.77 ดี 

3.  นักศึกษา 3 2.00 - - 2.00 น้อย 

4.  อาจารย ์ 3 2.74 - - 2.74 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.00 1.00 - 1.25 น้อย 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.21 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  2.32 1.25 3.77  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 - 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 - 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังขาดการน าผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 ด้าน มาเป็น
องค์ประกอบที่จัดท าแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตให้ประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในทุกเขตพ้ืนที่ 

2. หลักสูตรยังขาดการน าข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาไปวิเคราะห์สาเหตุของนักศึกษาที่ไม่มีงานท า 
หรือมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาปัญหาที่แท้จริงของหลักสูตร 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยน ากรอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต โดยด าเนินการใช้แบบประเมินเดียวกัน             
กับทุกเขตพ้ืนที่ และควรแยกผลลัพธ์ในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจนเพ่ือจะสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรได้ 

2. หลักสูตรควรจัดท าวิจัยสถาบัน เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาสาเหตุที่
นักศึกษาบางส่วนไม่มีงานท า รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด การท างานไม่ตรงสาขาวิชาชีพ ฯลฯ             
เพ่ือจะท าให้หลักสูตรได้มีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
 



 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษายังขาดความชัดเจนในการวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษา

รายบุคคลที่ควรจะพัฒนา ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเตรียมความพร้อมไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาที่แท้จริงของ

นักศึกษาได้ 

2. หลักสูตรยังขาดการน าข้อมูลของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง

การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรน าข้อมูลจากการรับนักศึกษาไปวิเคราะห์ความพร้อมในแต่ละด้าน เพ่ือจะให้นักศึกษา

ได้แก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาของนักศึกษาเชิงวิชาการ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดียิ่งขึ้น และท าให้การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ที่ก าหนดสูงขึ้น 

2. หลักสูตรควรพิจารณาสมรรถนะหลักของหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และ

น าข้อมูลไปพัฒนานักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย              

ที่หลักสูตรต้องการ  

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ( IDP) ที่จะส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ชัดเจน 

 แนวทางปรับปรุง :   
หลักสูตรควรวางแผนในการพัฒนาการบริหารอาจารย์ทั้งด้านประโยชน์และบริการ สวัสดิการ  

สิ่งจูงใจ รวมทั้งภาระงานที่เหมาะสมเพ่ือให้อาจารย์อยู่ในหลักสูตรอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันหลักสูตรควร
ท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้เข้าใจถึงโอกาสก้าวหน้า ความส าเร็จในชีวิตของตนเอง และหน้าที่การงาน 

 



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังไม่สะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันที่ทันสมัยและแตกต่างจาก

หลักสูตรเดิม รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของประเทศและ

ของโลก 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่แสดงถึงความทันสมัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยัง

ขาดความเข้าใจในการประเมินผู้เรียนและการทวนสอบ 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความทันสมัยของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วน ามาปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้ประโยชน์

จากการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

2. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนคุณภาพ 

และเน้นให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการน าเนื้อหาที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติ อันส่งผล              

ต่อคุณภาพของบัณฑิตในระยะยาว 

3. หลักสูตรควรให้ความรู้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนในด้านการ              

บูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจอีก 3 ภารกิจ การประเมินผู้เรียน และการทวนสอบ เพ่ือท าให้                  

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

หลักสูตรยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงวิชาการ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงวิชาชีพ E-Journal E-
book E-learning รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษา             
ได้ใช้ประโยชน์ระหว่างรอเข้าชั้นเรียน หรือ ห้องสมุดในคณะเพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาบางส่วนมาพัฒนาความรู้
ของตนเองได ้

 แนวทางปรับปรุง :   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละวิชาเอกควรปรึกษาหารือและหาข้อมูลในด้านการจัดหา                    
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านวิชาการ ให้กับนักศึกษา โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
บางส่วนหลักสูตรสามารถท า MOU กับหน่วยงานภายนอกในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือร่วมกันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน / คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรประชุมร่วมกัน 
08.30 – 09.00 น. - คณบดี / หัวหน้าหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและคณาจารย์ 

- หลักสูตรเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและแนะน าทีมงาน 

09.00 – 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน / ข้อมูลเพิ่มเติม และให้
ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการประเมินตนเอง 

11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน / ข้อมูลเพิ่มเติม และให้

ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
17.00 – 18.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่

หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 

1. น.ส.อรทัย เขียวชอุ่ม 
2. น.ส.นริศา ยาธิ 
3. น.ส.ศิวนันท์ ปัญญา 
4. น.ส.อาภากรณ์ มูลอุด 
5. Mr.Sai Nyo 
6. น.ส.รัชดาพร ค าเป 
7. น.ส.โชษิตา โสมศรี 
8. นายชยุตม์ อมรโชดก 
9. นายศุภกร คงอยู่ 
10. น.ส.ปาริชาติ ปินตาเปี้ย 

ความคาดหวังท่ีมาเรียนที่ มทร.ล้านนา 

- อยากท างานราชการ และมีความรู้พื้นฐานในทุกเรื่อง สามารถประกอบอาชีพได้ 
- อยากเรียนจบไปแล้วประกอบอาชีพส่วนตัว 

- อยากท ากิจกรรมที่คู่กับการเรียน มาเรียนที่นี่ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการได้ 
- มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ เรียนเต็มที่ ท ากิจกรรมเต็มที่ 
- อยาดได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  
- อยากประกอบอาชีพให้ตรงหลักสูตรที่ตนเองเรียน เรียนที่ มทร.ล้านนาได้ลงพ้ืนที่จริง ปฏิบัติจริง 

- หลักสูตรที่เรียนควรมีความหลากหลาย วิชาที่สอนควรมีความทันสมัย 

- อยากได้พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมให้มากขึ้น เพราะว่าเป็นภาษามีความจ าเป็นมาก                     
ในปัจจุบัน 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าดี ปรึกษาได้ทุกเรื่องท้ังเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

- อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา การลงทะเบียน เวลาเรียน  

- อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบได้ทุกเวลา และให้ความเป็นกันเอง 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / สื่อการเรียนการสอน 

- อยากให้มีห้องเล็กๆ ให้กับนักศึกษาเพ่ือหาความรู้ระหว่างรอเรียนในชั่วโมงต่อไป เนื่องจากห้องสมุดที่
มีอยู่ไกลมาก ไม่สะดวกในการเดินทาง 

- อินเตอร์เนตช้ามาก บางพ้ืนที่เข้าไม่ถึง  



 

ตัวแทนศิษย์เก่า 
1. นางสาวมัลลิกา สุภามูล  ศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาด 

2. นางสาวศุภนิตย์ สุริยะวงค ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการ 

3. นางสาวอัญชลี อ านาจสีดา ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการส านักงาน 

4. นายนิรันดร์ อศิวรรณ ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการส านักงาน 

5. นางสาวศิรินาถ ราชสัก  ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

6. นายปรัชญา วงค์นันตา ศิษย์เก่าหลักสูตรการตลาด 

7. นายณัฐพล บุญน้อม  ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
ด้านเนื้อหาสาระรายวิชา (การน าไปใช้ในการท างาน) 

- เนื้อหารายวิชาที่เรียน สามารถน าไปใช้ในการท างานได้บ้างบางส่วน โดยส่วนใหญ่จะน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานมากกว่า 

- เนื้อหาในการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านภาษา ที่น าไปใช้ เป็นด้านการสื่อสาร และการจัดท า
เอกสารระหว่างผู้ประกอบการต่างประเทศ 

- การเรียนการสอนในรายวิชาการตลาด (ธุรกิจจ าลอง) ในการเรียนการสอนมีเนื้อหารายวิชาที่ไม่ลงใน
ละเอียดมาก และจ านวนนักศึกษาค่อนข้างเยอะท าให้ไม่เพียงพอต่อการฝึกปฎิบัติจริง แต่การน าไปใช้ในการ
ท างานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  

- รายวิชาธุรกิจจ าลอง อยากให้นักศึกษารุ่นใหม่ หาคู่ค้าท่ีหลากหลาย และท่ีใหม่ๆ นอกเหนือจากท่ีรุ่นพ่ี
เคยร่วมมือด้วย เพ่ือหาประสบการณ์กับสถานประกอบการใหม่ๆ มากขึ้น 
 
ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายวิชาที่เกี่ยวกับการค านวณ (Finance, Stat., accounting) เนื่องจากรายวิชาดังกล่าว นักศึกษา
สอบตกจ านวนมาก เพราะมีเนื้อหาที่ไม่ถนัด ต้องเรียนซ้ าบ่อยๆ และเกรดที่ได้มีผลกระทบต่อเกรดโดยรวม อีก
ทั้งเมื่อจบการศึกษาไปท างาน ไม่ได้น าเนื้อหารายวิชาดังกล่าวไปใช้ในการปฎิบัติงาน จึงอยากให้ทางหลักสูตร
ปรับเนื้อหารายวิชาดังกล่าวที่สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง 

- ให้ทางหลักสูตรเพ่ือเติมรายวิชาทางด้านภาษาให้มากขึ้น 
- เน้นการฝึกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางภาคเอกชน ซึ่งจะมีผลต่อการรับเข้าท างาน และควรจัดอยู๋ใน

ภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการจบแล้วได้ท างานต่อในสถานที่ที่เข้ารับการฝึกงาน 
- หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติงานเข้าไปในหลักสูตร ไม่ควรเป็นรายวิชาที่น ามาเทียบ

โอน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าท างาน 
- ในรายวิชา Business Research อยากให้เพิ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิธีการด าเนินงาน

วิจัยที่หลากหลายมากข้ึน เช่น จากการสัมภาษณ์ จากการสังเกต เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการท าแบบสอบถาม  



 

- นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนมีปัญหาการเทียบโอนไม่ผ่าน และต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่ผ่าน 
และบางรายวิชาเคยเรียนมาแล้ว แต่ชื่อรายวิชาไม่ตรงตามที่เทียบโอน ท าให้ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า ท าให้จบ
การศึกษาล่าช้า 

- ควรแก้ไขระบบงงานท าเบียนและวัดผล เนื่องจากเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ค่อนข้างล่าช้า 
และหลายขั้นตอน ควรมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการต่างๆ ทั้งการลงทะเบียน การขอ
เอกสาร และการส าเร็จการศึกษา รวมถึงการให้บริการของบุคลากร การให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ  

- การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เป็น Section ค่อนข้างมีปัญหา อยากให้แก้ไขระบบการ
ลงทะเบียนให้ชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 

- มหาวิทยาลัยฯ เน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ  แต่ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและ
ประสงค์จะศึกษาต่อมีความรู้ทางด้านวิชาการค่อนข้างน้อย จึงอยากให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการด้วย  

- เทคนิคการสอนของอาจารย์ค่อนข้างมีน้อย ท าให้นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียน เช่น การสอน
ตาม Slide กับนักศึกาจ านวนมาก นักศึกษาบางกลุ่มก็สนใจ บางกลุ่มก็ไม่สนใจ ดังนั้น ควรเพ่ิมเทคนิคในการ
เรียนการสอน หรือช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ในการเรียนนักศึกษาจะต้องมีการเก็บชั่วโมงกิจกรรม เนื่องจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่แจ้งว่า
นักศึกษาจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมตามที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถจบการศึกษา แต่เกิดกรณีนักศึกษาบางคนมี
ชั่วโมงกิจกรรมที่ไม่ครบตามที่ก าหนดแต่จบการศึกษาเหมือนกัน จึงอยากให้ทางหลักสูตร/มหาวิทยาลัย มี
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

- การเก็บชั่วโมงกิจกรรม อยากให้มีระบบในการเก็บรายละเอียดการท ากิจกรรมของนักศึกษา และ
สามารถพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้แสดงก่อนการส าเร็จการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการสมัครงาน 
 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ควรมีห้องเรียน หรือสถานที่ที่ใช้ในการค้นคว้าผลงานวิจัย และฐานข้อมูลวิจัยอื่นๆ  
- สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ รถรางขนส่งไม่เพียงพอ 
- อยากให้มีหน่วยงานในการแนะแนวการท างานก่อนจบการศึกษา หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครงานต่างๆ ที่ชัดเจน และด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้นักศึกษามีช่องทางในการสมัครงาน รวมถึง
การเตรียมตัวก่อนเข้าท างาน 
 

ด้านอ่ืนๆ  

- อยากให้กิจกรรมการรับน้อง สร้างความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาการรับน้องยังไม่สามารถสร้างความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบันได ้จึงท าให้ขาดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

- อยากให้มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการบริหารจัดการสมาชมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากว่านี้  
รวมถึงควรมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มากข้ึน 



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  

  
  

  
 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.18 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 39,269 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 408 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 75.43 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 688 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 993 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 912 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 609 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 61 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 0 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 5 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน - 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 1,067 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 79 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 15 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 4.22 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 21.28 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 47 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 10 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 31.91 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 15 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 15 

 รองศาสตราจารย ์ คน - 

 ศาสตราจารย ์ คน - 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55587
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55589
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55590
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55794
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55581
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55586
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55588


 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 25.53 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 14 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 8 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 2 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 6 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 0 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 0 

การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 ของ
หลักสตูรมีกี่ข้อ 

ข้อ 11 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,8,10) ข้อ 7 

 ท าไม่ได้  (ข้อที ่6,7,9,11) ข้อ 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก  จ 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร   
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


