
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ขอสรุปผลการประเมินตนเองเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับ

ผู้บริหารใช้ประกอบการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  พร้อมน าเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมข้อเสนอแนะดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ.องค์ประกอบที่  2 บัณฑิตตัวบ่งชี้  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุรวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสร ะ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษาตัวบ่งชี้ 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตัวย
บ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตัวบ่งชี้
ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์องค์ประกอบที่ 5 สาระของรายวิชาในหลักสูตรตัว
บ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาองค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยองค์ประกอบที่ 1 เรื่องการก ากับมาตรฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ มีผลการประเมิน “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที ่2-6 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางที่คะแนนเฉลี่ย 2.13 พบว่า  

1) ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.72  

2) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 2.00  

3) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.82  
 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม  
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข  

1. หลักสูตรยังขาดการประเมินและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม 

2. หลักสูตรควรเร่งรัดในการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือแสดง

ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงกายภาพที่เหมาะสม แต่ยังขาดการจัดหาสิ่งสนับสนุนเชิง

วิชาการบางส่วนที่ทันสมัย เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์บางรายการ หรือ E-Jurnal ที่ทันสมัย ที่นักศึกษาควรจะมี

โอกาสน ามาใช้ประโยชน์ 



4. หลักสูตรควรประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือก าหนดทิศทางของผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีจุดเด่นในประเด็น

ใด และส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่นนั้น เพ่ือแสดงให้รู้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีความแตกต่างและมี

ศักยภาพต่างกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร 

5. คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอน ในด้านการ 

บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนและวิธีการทวนสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา

และหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1. หลักสูตรมีความมั่นคงและมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับการจัดการศึกษา 

มีที่พ้ืนที่เชียงใหม่ เท่านั้น ควรระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพียง 5 คน เท่านั้น คณะกรรมการหลักสูตรควรหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน 

2. หลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแบบรายงานการประเมินตนเอง และบุคลากรบางส่วนยัง

ขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส่งผลให้แบบรายงานการประเมินตนเองไม่สะท้อนถึง

ผลลัพธ์ในการท างานที่เกิดขึ้น 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ลงวันที่ 7 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง กรรมการ 
 3) นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด 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 10 มิถุนายน 2561 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ณ ห้อง บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กรไม่ได้มีอาณาเขต
เฉพาะในประเทศหรือในภูมิภาคเช่นที่เคยเป็นมา แต่เป็นการแข่งขันในตลาดระดับโลก ดังนั้ น องค์กรธุรกิจใน
ปัจจุบันจึงเป็นองค์กรนานาชาติที่ประกอบด้วยพนักงานหลายเชื้อชาติภาษา และวัฒนธรรม ที่ต้องใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อสารและท ากิจกรรมทางธุรกิจทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร  
 การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปท าให้สภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปด้วย ชน
ชาติต่างๆ ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปแสงหาความก้าวหน้าในประเทศอ่ืนส่งผลให้สังคมปัจจุบันเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ที่มีความหลากหลายทั้งภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ การสื่อสาร การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมยังผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไปทั่วโลก อย่างรวดเร็ว อิทธิพลของการด าเนิน
มาตรการทางการตลาดขององค์กรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้คนในสังคมยุคใหม่ต้องรู้จักที่จะ
ยอมรับในความแตกต่าง ท าความเข้าใจและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารมากข้ึน  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-
Integrated Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะ 
ควรมีการติดตามข้อมูลบัณฑิตให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานที่บัณฑิตและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จัดท าแบบส ารวจติดตามข้อมูลบัณฑิตหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลจากทุกเขตพ้ืนที่  
โดยข้อค าถามครอบคลุมถึงลักษณะงานบัณฑิตและ
รายไดต้ลอดจนเหตุผลของการว่างงาน 

ควรจัดท าระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อม และการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรษที่  21 ให้ชัดเจนและมีการ
ประเมินกระบวนการที่ครบถ้วนและมีผลชัดเจนเพ่ือ
สามารถนาไปปรับปรุงกระบวนการได้ 
 
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ด า เนินงานด้านการเตรียมความพร้อม การให้
ค าปรึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
น าความคิดเห็นไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการด าเนินงาน 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม โดยวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาของนักศึกษา จากการสอบ
สั มภาษณ์ เ พ่ื อคั ด เ ลื อกนั กศึ กษ า  และมี ก า ร
ประเมินผลหลังท ากิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม และ
เปรียบเทียบการสอบก่อนและหลังเรียน 

- วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ทักษะต่างๆจากการประเมินผลและสอบถามจาก
สถานประกอบการ 

- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเตรียมความพร้อม การให้
ค าปรึกษาและการพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ควรจัดท าระบบและกลไก (มีผู้รับผิดชอบ) หรือ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาให้
ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

ร่วมกันวางแผนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และขยายช่องทางการร้องเรียนโดยใช้ social media 
และจัดชั่วโมง Home room 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ที่เรียนมาและสร้างความ
มั่นใจให้ตนเองเพ่ิมข้ึน 

จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  

- โครงการนิทรรศการน าเสนอผลงานและแสดง

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ 

- โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติงาน 
ควรจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจนซึ่ง
ครอบคลุมการศึกษาต่อ การท าต าแหน่งทางวิชาการ
และการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้ครบทุกเขตพ้ืนที่
และมีการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน 

มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรบรรจุไว้ในแผน
งบประมาณ 5 ปี 



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชุมทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุก
ปีการศึกษาเ พ่ือให้ทราบว่ามีปัญหาในการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร รวมทั้งเพ่ือให้
สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยใน
ระหว่างใช้หลักสูตร เช่น การปรับเนื้อหารายวิชา การ
จัดลาดับรายวิชา การเพิ่มรายวิชาใหม่ เป็นต้น 

จัดประชุมทบทวนหลักสูตร2 ครั้ง พร้อมทั้งเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ เ พ่ือให้การสื่อสารทัน
เหตุการณ์มากท่ีสุด 

ควรมีการประเมินทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอน
และติดตามการปฏิบัติการสอนของผู้สอนแต่ละคน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและส่งผลดีต่อผู้เรียน 

มีการประเมินทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอนและ
ติดตามการปฏิบัติการสอนของผู้สอนแต่ละคนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผล 

ควรมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร (ทุกพ้ืนที่
พร้อมกัน) อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปีการศึกษา กล่าวคือ
ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างภาคเรียน และสิ้นสุดปี
การศึกษา เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

จัดประชุมทบทวนหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ควรจัดท าระบบการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
เป็นต้น เ พ่ือน าข้อมูลมาประกอบการก าหนด
เป้าหมายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ และ
วิธีการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น 

มีการออกแบบแบบสอบถามความต้องการในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพึงพอใจใน
การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  การเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 
7.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

1) การวางแผนก่อนการประเมิน 

 ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู้ประเมินแต่ละท่าน
ให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรม
การได้ปรึกษาหารือสรุปผลลัพธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วน
เพ่ิมเติมจากหลักสูตร  

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
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  สาขาวิชาศิลปศาสตร์                           
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 



 8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.82 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 1.67 น้อย 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 1.68 น้อย 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 น้อย 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.13 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 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
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  4,361/23 

=  4.21 4.21 
4,361/23 

= 4.21 4.21 
45 45 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  72x100 
=  67.29 

3.36 

69x100 
=  68.32 

3.42 
107 101 

67.29x5 
=  3.36 

68.32x5 
= 3.42 

100 100 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  3.79  3.82 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    5   1 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    5   2 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา    5   2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  5  1.67 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน    5    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 

4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)      

2.04 

     
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 16x5 

=  4 
16x5 

=  4 

2.04 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 4x5 

=  0.33 
4x5 

=  0.33 
60 60 

ผศ.  1   คน รศ.  -    คน ผศ.  1   คน รศ.   -    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
7.2x5 

=  1.8 
7.2x5 

=  1.8 
20 20 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...5.....   ผลรวม ...1.....  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ...5.....   ผลรวม ...1.....  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ...2.....   ผลรวม ..0.8..  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ...2.....   ผลรวม ..0.8..  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์    4   2 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.68  1.68 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     5    2 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     5    1 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 
 

   
 3 

  
 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   10x100 
 4.5 

9x100 
 4 

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

10 ข้อ 
ท าไม่ได้         
1 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
6    

ท าได ้
9 ข้อ 

ท าไม่ได ้
2 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
6 , 9   

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  4.38  2.00 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     5    2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  5  2.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 4.32 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.13 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

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

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 
   

2 - - 3.82 3.82 ดี 

3.  นักศึกษา 3 1.67 - - 1.67 น้อย 

4.  อาจารย ์ 3 1.68 - - 1.68 น้อย 

5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.00 2.00 - 2.00 น้อย 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 2.13 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  1.72 2.00 3.82  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

1. หลักสูตรควรด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยน ากรอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตรมาเป็นข้อมุลในการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตและควรแยกผลลัพธ์ในแต่ละ
มาตรฐานให้ชัดเจนเพ่ือจะสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรได้ 

2. หลักสูตรไม่ได้รวมพ้ืนที่เป็นบริบทเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 - 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุกชั้นปี ก่อนฝึกงานหรือก่อนสหกิจศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีการน าปัญหาของปีที่ผ่านมา น ามาประเมินเพื่อด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม 
3. ไม่มีการประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. บางพ้ืนที่มีการประเมินกระบวนการแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์การน าไปใช้ 
5. ยังขาดระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
6. กระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อม ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพ้ืนที่ 
 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 - 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังขาดการประเมินและปรับปรุงกระบวนการด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม 

2. หลักสูตรควรเร่งรัดในการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือแสดง

ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในรอบ 5 ปี เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้ทราบถึงเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน และจะท าให้เตรียมความพร้อมกับการ

ปฏิบัติงานได้ 

4. หลักสูตรยังขาดการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นระบบ 

 แนวทางปรับปรุง :   
- 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น :   
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังขาดการก าหนดจุดเด่นของผู้เรียนว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ 

ศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือก าหนดทิศทางของผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีจุดเด่นในประเด็น

ใด และส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่นนั้น เพ่ือแสดงให้รู้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีความ

แตกต่างและมีศักยภาพต่างกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร 

2. คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ในด้านการบูร

ณาการกับพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนและวิธีการทวนสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในรายวิชาและหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 จุดเด่น :   
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงกายภาพที่เหมาะสม แต่ยังขาดการจัดหาสิ่งสนับสนุนเชิง

วิชาการบางส่วนที่ทันสมัย เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์บางรายการ หรือ E-Jurnal ที่ทันสมัย        ที่

นักศึกษาควรจะมีโอกาสน ามาใช้ประโยชน์ 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการประชุมปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ร่วมกันว่าสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง จะมีวิธีการใดที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากสื่อ

ต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรสามารถจะท า MOU เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

หรือหน่วยงานภายนอกได้ 

 
 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

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

วันที่ 10 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 – 14.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน / ข้อมูลเพิ่มเติม และให้

ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่

หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

คุณวิทูล  ทิพยเนตร ต าแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ โรงแรมพอร์ (POR) 
   ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต 
   ต าแหน่ง  รองคณบดีสถาบัน General Education ม.รังสิต 

 จุดเด่น  
- พนักงานที่รับเข้าท างานในโรงแรม เป็นบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล         

ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จ านวน 5 คน จากพนักงานทั้งหมด 8 คน  
- บัณฑิตมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี และสามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆ ได้ดี ทั้งที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในสาย

วิชาชีพ 
- บัณฑิตมีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ   
- มีการสร้างกระบวนการท างานด้วยตนเอง  และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของ  

ผู้บังคับบัญชา 
- บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักการบริการ มี Service Mind  ไม่เลือกงาน มีน้ าใจให้เพ่ือนร่วมงาน 
- มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพได้ดี สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และรู้จักเรียนรู้ 

ในภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯลฯ  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการท างานอย่างมาก 
 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการต่อยอดทางความคิด เพ่ิมมูลค่าในการท างาน ให้มีมุมมองและทัศนคติ               

ที่ดีต่อองค์กร  
- ควรบูรณาการศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรอื่น  เช่น การบริหารจัดการ  การเงิน การบัญชี 
- ควรสร้าง Attitude และ Positive Thinking สร้างมูลค่าและให้โอกาสในการเรียนรู้ และการ

แสดงออกทางความคิด  
 

 เงินเดือน เริ่มต้น  
- ทางโรงแรมพอร์ (POR)  ให้สตาร์ทเดือนละ 12,000  - 14,000 บาท แล้วแต่ทักษะและ skill ของ

แต่ละคน 
- ผ่านโปร 1 เดือน  เลื่อนค่าจ้างให้ และหากมีทักษะ ความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  ปรับเงินเดือนให้  
- มีสวัสดิการเบื้องต้น เช่น ประกันสังคม และ โบนัส 

 
 
 



 

ตัวแทนอาจารยผ์ู้สอน 
1. นางสาวศลิษา เศวตนันทน์ 
2. นายเดชาธร พจนพงษ์ 

 

ความเป็นอยู่ บรรยากาศ มทร.ล้านนา 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นวิชาการเยอะ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระเบียบเยอะ 
- มทร.ล้านนา เป็นอาจารย์ประจ า  
- ภาษาและการสื่อสาร สอนวิชา GE มาก่อน พ่ึงได้เริ่มสอนในหลักสูตร 
- มีโอกาสในการท าวิจัย 
- ได้สอนวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะฯ อ่ืนด้วย 
- ที่ท างานในพ้ืนที่ ใกล้บ้าน สะดวกสบาย 
 

การสอนเด็กนศ. มทร.ล้านนา 

- พ้ืนฐานเด็กอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาเชื่อฟัง เรียบร้อย มีความนอบน้อม อดทน ยังขาด 
Desing Thinking สอนให้เด็กคิดเป็น ให้อาจารย์เป็น Facilitator  

 
ปัญหาที่เกิดขึ้น กับนักศึกษา คุณภาพนักศึกษา 

- นักศึกษาต้องมีการบอกทุกข้ันตอนไม่มีการ Create ด้วยตนเอง 
- ไม่คิด Step ล่วงหน้า ปฏิบัติตามค าสั่ง คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ 
- ประธานหลักสูตรน าหลัก Desing Thinking มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ให้คิด

เป็นระบบ 
 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- ความมั่นคงในสายอาชีพ ยังต้องการอัตราเพ่ือบรรจุและสร้างความม่ันคงในอาขีพของตนเอง 
 

ปัญหาภายในหลักสูตร คณะฯ ที่ต้องแก้ไข 

- การเตรียมอาจารย์ ยังมีคุณวุฒิ ป.เอก ยังน้อย และการศึกษาต่อต้องใช้ทุนส่วนตัว  
- อุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ Internet แจ้งซ่อมนานมาก มีระบบในการบริหารจัดการ

อาคารสถานที ่
 

ข้อเสนอแนะให้หลักสูตร คณะฯ มีการปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง 

- ยังขาดอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอน เป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ประจ าก็ได้ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การฟัง การอ่าน ให้ดีขึ้น 



 

ตัวแทนนักศึกษา 
ด้านการเรียนการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนมีการกระตือรือร้นในการสอนให้กับนักศึกษา อาจารย์ใด้สอดแทรกความรู้อ่ืน
นอกเหนือจากรายวิชาให้แก่นักศึกษา 

- รายวิชา เนื้อหาในการสอนของหลักสูตร ศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 
และชีวิตประจ าวัน  

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประทับใจ 

- อาจารย์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน หรืองานที่รับได้มอบหมาย              
ท าให้นักศึกษามีการค้นคว้า แก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีความกล้าแสดงออก 

 
ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

- รายวิชาด้านจิตวิทยา ที่ใช้กับในท างาน และจิตวิทยาในองค์กรภายนอก 
- อยากให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน ให้เพียงพอที่สามารถสนทนา และโต้ตอบกับชาวจีนได้ 
- อยากให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้าน IT, Microsoft Office ก่อนการออกไปสหกิจ 
- อยากให้มีรายวิชาเลือกเสรี ที่สามารถเลือกเรียนเองตามรายวิชาที่ตัวเองชอบ 
- เพ่ิมรายวิชาของวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือนักศึกษาจะได้พ้ืนฐานของวิชาชีพด้านอ่ืน เช่นทางด้านการ

ท่องเที่ยว หรือด้านการโรงแรม 
- เพ่ิมเติมรายวิชาภาษาต่าง ๆ ให้มากข้ึน เช่นภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ฯลฯ 

 
การบริการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- นักศึกษาได้รับค าแนะน า จากอาจารย์ที่ปรึกษา ในเรื่องของแผนการเรียน การลงทะเบียน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตั้งไลน์กลุ่ม สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา 
- นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกเมื่อ และปรึกษาได้ทุกเรื่อง 

 
กิจกรรมของหลักสูตร นอกเหนือด้านการเรียนการสอนที่นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม  

- กิจกรรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ ในอ าเภอพร้าว 
- กิจกรรมสอนนักท่องเที่ยวต่างชาติท ากระทง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง บริเวณเจดีย์ขาวริมแม่น้ าปิง 
- กิจกรรมวันเด็ก เกมส์ภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ที่เที่ยวงานวันเด็ก ในมทร.ล้านนา 
- ร่วมกันจัดท ากิจกรรม mery x’ mas ในอ าเภอแม่สา 
- กิจกรรมงานท าบุญสาขา 
 

 



 

กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ 

- มีการจัดการเรียนปรับพ้ืนฐาน ให้แก่นักศึกษาใหม่ 
- มีศูนย์ภาษา ที่นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์เจ้าของภาษา 

 
ด้านสหกิจศึกษา 

- หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษา โดยมีการฝึกงาน
ภายในตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมทร.ล้านนา เพ่ือเรียนรู้งานเบื้องต้นในส านักงาน  

 
ด้านกายภาพ 

- สาขาศิลปศาสตร์มีเจ้าหน้าที่ ในการซ่อมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน  
- มีแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ า 

 
ข้อเสนอแนะด้านกายภาพ 

- นักศึกษาอยากได้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน  
 

 
 
  



 

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 4.21 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 4,361 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 45 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 68.32 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 69 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 107 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 101 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 69 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 5 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน - 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 112 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 3 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 2.04 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 16 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 25 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 4 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 4 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 1 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 1 

 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 7.2 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 1.8 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 5 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 2 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน - 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน - 

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

ร้อยละ 4 

การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 
ของหลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 11 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,7,8,10,11) ข้อ 9 

 ท าไม่ได้  (ข้อที ่6,9) ข้อ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  จ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร   

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


