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ค ำน ำ  

 

 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 ตั้ งแต่วันที่  17 สิงหาคม 2558 ถึง16 สิงหาคม 2559  คณะคณะบริหารธุรกิจ                  
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม                  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่  25 – 26 ตุลาคม 2559 

 คณะกรรมการประเมิน ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น              
เพ่ือสรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2558 จากการ
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ 
ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษา
ร่องรอยหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และการเยี่ยมชมคณะ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังว่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จะน ารายงานผลการประเมินนี้ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง  และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 
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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

บทน ำ  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี ปณิธาน               
“มุ่ งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางการบัญชี บริหารธุรกิจและ               
ศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” และวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคมสู่มาตรฐานสากล” มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 8 คณะ มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 9,673 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 
381.5 คน จ าแนกเป็น อาจารย์ 315.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 652 คน และรองศาสตราจารย์ 4 คน  
 
ผลกำรประเมินคุณภำพ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย                
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.02คะแนน) โดย องค์ประกอบ                  
ที่มีผลระดับดีมาก ได้แก่  องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 ระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที ่2 และระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 (รายละเอียดดังตารางสรุปผล) 

ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 6 2.63 5.00 2.32 3.37 พอใช้ 
2 3 4.09 5.00 2.92 4.00 ด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 
4.02 ดี 

ผลกำรประเมิน 2.99 5.00 2.62 
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2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 

ชื่อ - สกุล สังกัด ปฏิบัติหน้ำที ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  ใจรักษ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประธาน 

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กรรมการ 

นางสาวสุพรรษา  ตาค ามูล 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เลขานุการ 
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3. บทน ำ 

3.1 ข้อมูลพื้นฐำน/ประวัติ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้     

  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              
แผนกวิชาพณิชยการ 

  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    แผนกวิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 

 พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี       

- สาขาวิชาการบัญชี      
  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
        - สาขาวิชาการตลาด 
  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน 
โดยเปลี่ยน ชื่อเป็น “คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์” 

 เมื่ อวันที่  8 มกราคม ปีพ .ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล               
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง                 
เป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน สังกัดส านักงาน
คณ ะก รรม การก าร อุ ด ม ศึ กษ า  ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร  แล ะ ใน ก ฎ ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร                                
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ในส่ วนของงานด้ านวิชาการ มหาวิทยาลั ย เทคโ น โลยี ราชมงคลล้ านนา                      
ได้ แบ่ งคณ ะเป็ น  4  คณ ะ คื อ  คณ ะบริห ารธุ รกิ จและศิ ลปศาสตร์  คณ ะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
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ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน  ใน 6 พ้ืนที่                  
คือ  เชียงใหม่  เชี ยงราย ตาก น่ าน  พิษณุ โลก  และล าปาง  โดยแต่ละ พ้ืนที่ มีหั วหน้ าสาขา                       
เป็นผู้บริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาการบัญชี สาขา
บริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี               
8 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร                
ซึ่ งประกอบด้ วยกลุ่ มวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ภาษ าตะวันออก ภาษาตะวันตก                     
และพลศึกษาและนันทนาการ 
 
3.2 สถำนที่ตั้ง 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
   199 หมู่ 21 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
     599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
3. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
   41/1  ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
   59  หมู่13  ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000 
5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
   52 หมู่7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
   200  หมู่17  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  52000 
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3.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
(อธิกำรบดี) 

 

คณะกรรมกำรบรหิำร 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

 

คณะกรรมกำรประจ ำ 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

 
รองคณบด ี

 

ด้ำนบริหำรและแผน 
 

ด้ำนวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

ด้ำนพัฒนำนักศึกษำ 
 

ด้ำนวิเทศสัมพันธ์และประกัน
คุณภำพ 

ด้ำนบัณฑติศึกษำ 
 
ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
จอมทอง 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร ์
(คณบดี) 

 

ส ำนักงำนสำขำ ส ำนักงำนคณบด ี ศูนย์ COE คณะ ส ำนักงำนรองอธิกำรบดี(พื้นที่) 

ศูนย์ภำษำ สำขำบริหำรธุรกิจ งำนบริหำร สำขำบริหำรธุรกิจ 

ศูนย์บริกำรวิชำชีพบัญช ี สำขำกำรบญัช ีงำนวิชำกำรและกิจกำร
นักศึกษำ 

สำขำกำรบญัช ี

สถำบันภำษำและวัฒนธรรม
จีน 

สำขำศิลปศำสตร ์งำนวิเทศสัมพันธ ์ สำขำศิลปศำสตร ์

เลขำนุกำร
คณบดี 

งำนวิจัยและบริกำรวชิำกำร 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

งำนพัฒนำนักศึกษำ 

ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ
จอมทอง 

งำนบัณฑิตศึกษำ 
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3.4 ปรัชญำ/ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 ปรัชญำ   : บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

 ปณิ ธำน  : มุ่ งผลิ ตบัณฑิ ตนั กปฏิบั ติ  ที่ มี ความรู้ความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพทางการบัญชี       
บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

    วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรมเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม                   
สู่มาตรฐานสากล 

 พันธกิจ    1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะ                 
การเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม                
ที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพ่ิมศักยภาพและความก้าวหน้า                        
ในสายวิชาชีพ 

4. พั ฒ นาระบ บการบ ริห ารงาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพ่ื อ ให้ มี ค ว ามพร้อมต่ อ                       
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
       1) อัตลักษณ์ 
         บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
       2) เอกลักษณ์ 
              ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
          Business Administration and Liberal Arts 
         “เป็นคนดี มีควำมรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสำรสัมพันธ์ ก้ำวทันเทคโนโลยี” 

B = Brilliance ควำมเฉลียวฉลำด บัณฑิตมีควำมรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และ
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์งานอย่าง
เป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 



 
8 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558

                    

A = Ability ควำมรู้ควำมสำมำรถ  บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์              
ที่ ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมสามารถเรียนรู้
และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 
L = Learning กำรเรียนรู้  บัณ ฑิตมีควำมใฝ่รู้  มีความสามารถในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพสามารถ                
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์สามารถสรุป
ประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของเทคโนโลยี 
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ บัณ ฑิตมีภำวะผู้น ำ มีความพอเพียง             
ในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน       
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด า ร ง ค ว า ม เป็ น ไท ย                
มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคม
ข้ามวัฒนธรรม 
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4. วิธีประเมิน 

4.1 กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรตรวจเยี่ยม) 
 กำรวำงแผนกำรประเมิน 
 กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่
จะเข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่
ได้รับมอบหมายประธานได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 

กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมิน                   
กับทีมบริหารของหน่วยงาน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 
 2) เยี่ยมชมหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
 3)  การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
 4) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ 

กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
 1) เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ก าหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน
ประจ าวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป 
 2) สรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
 3) สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 
4.2 วิธีกำรตรวจสอบและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
 ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่  (Site visit)  จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือ
ตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้
บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
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เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
        ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์  1-5  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 
 คะแนน  0.00 - 1.50   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน  1.51 - 2.50    หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 - 3.50    หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน  3.51 - 4.50    หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 - 5.00    หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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5. ผลกำรประเมิน 

5.1 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ (ตำรำง ป.1) 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

 
 

เป้ำหมำย 
 

 

กำรประเมินตนเอง 
(SAR) 

กำรประเมินของ
กรรมกำร 

ตัวต้ัง/ตัวหำร 
คะแนน 

ตัวต้ัง/ตัวหำร 
คะแนน ข้อที่มีผลกำร

ด ำเนินกำร 
ข้อที่มีผลกำร
ด ำเนินกำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 18.56/8  2.32 18.56/8 2.32 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 

16 
43.5/381.5 
 = 11.40 

1.43 
44/381.5 
 = 11.40 

1.44 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
30 

66/381.5  
= 17.30 

1.44 
66/381.5 
 = 17.30 

1.44 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน -11.88 5 -11.88 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 25,000 
บาท 

7,446,782/ 
351.5 

= 21,185.72 

4.24 7,193,232/ 
351.5 

 = 20,464.39 

4.09 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3 คะแนน 40.6/381.5 
=10.61 

2.66 44.6/381.5 
=11.69 

2.92 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  
องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์             
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5  7 ข้อ 5  

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5 ข้อ 6 ข้อ 5  6 ข้อ 5  
เฉลี่ยรวม  4.01 4.02 
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5.2 ผลกำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 6 2.63 5.00 2.32 3.37 พอใช้ 
2 3 4.09 5.00 2.92 4.00 ด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 
4.02 ดี 

ผลกำรประเมิน 2.99 5.00 2.62 
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5.3 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
จุดเด่น แนวทำงเสริม 

คณะฯ มีพัฒนาการในการรายงานผลการประเมิน
การประกันคุณภาพโดยมีความร่วมมือจากเขตพ้ืนที่ 
ที่สะท้อนข้อมูลของคุณภาพของการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของคณะเพ่ิมข้ึน 

ควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในประโยชน์           
ที่ได้รับจากการน าผลการประเมินจากการประกัน
คุณภาพไปพัฒนาระบบการบริหารงานตาม             
พันธกิจของคณะฯ และเขตพ้ืนที่  โดยมีการ
ประสานการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ และตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพ 
 
 
 
2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ควรมีการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลจาก               
เขตพ้ืนที่ที่สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน ามาเชื่อมโยงข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน และด าเนินการได้ทันต่อ
เวลา 
2. ควรมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และ
ผู้ เกี่ยวข้อง มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีโครงการ/กิจกรรมที่มีตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จของแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้
การด าเนินการได้มีผลการประเมินเป็นไปตามตัว
บ่งชี้และสะท้อนสู่การปรับปรุงในปีต่อไปได้                
ในระดับคณะ และเขตพ้ืนที่  
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5.4 จุดเด่น/แนวทำงเสริม/จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ รำยองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทำงเสริม 
มีหลักสูตรที่ เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน                 
2 แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ และสร้างโอกาสการท างาน
ให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรส่งเสริมให้หลักสูตรอ่ืน ๆ ได้พัฒนาความร่วมมือ
ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้สามารถสร้างมาตรฐาน
คุณภาพของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ ใช้บัณฑิต รวมถึงการสร้างการมี งานท า               
ของบัณฑิตให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาจารย์ 
 
 
 
 
2. การควบคุมสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา                    

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทุกพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การบริการนักศึกษา  

 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน ทั้งการ
เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้คุณภาพของอาจารย์ในทุกเขตพ้ืนที่ ทั้งระดับ
หลักสูตรและคณะฯ 
2. ควรจัดท ากรอบอัตราก าลัง โดยค านึงถึงการให้มี
สัดส่วน จ านวนอาจารย์ ที่สอดคล้องกับภาระงาน
สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้มีมาตรการเร่งรัด
ให้ได้อัตราก าลังที่ก าหนดในเขตพ้ืนที่ ร่วมถึงการ
รักษาอาจารย์ให้คงอยู่   และการปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับการสอนของ
อาจารย์ในปัจจุบัน 
3. ควรมีการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ มี ต่ อการให้ บริการ เพ่ื อ พัฒ นาคุณ ภาพการ
ให้บริการ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างาน ควรใช้ศักยภาพของศิษย์ เก่ าที่ประสบ
ค ว าม ส า เร็ จ ด้ าน อ าชี พ  ม าช่ ว ย ใน ก าร เพ่ิ ม
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะท าให้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปิดสอน รวมถึงการให้ข้อมูลของแหล่งงานต่าง ๆ 
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 
 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ควรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
และให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

4. ควรก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน/
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                
มีกระบวนการประเมินที่ชัดเจนและเป็นระบบ ท า
ให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนกลับเพ่ือการ
พัฒนาหรือปรับปรุงแผน/โครงการ/กิจกรรม               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ      
ควรจัดให้มีกิจกรรมที่เน้นกระบวนการตามวงจร
คุณภาพให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง ในทุกระดับชั้นปี 
อาจจะมีการเสริมในกิจกรรมของหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

จุดเด่น แนวทำงเสริม 
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ ของคุ้มครองสิทธิ์  ที่
สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

ควรใช้ศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ท าให้เกิด
แหล่งทุนที่มาสร้างงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของเอกชนมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดหาแหล่งทุนวิจัย 
 
 
2. การเพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยให้กับอาจารย์ในคณะ 

1.  ควรส่ ง เส ริม ให้ อ าจ ารย์ แสวงห าแห ล่ งทุ น
โดยเฉพาะแหล่งทุนภายนอกมาสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับแหล่งทุนมากขึ้น 
2.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัย
มากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยเป็น
ทีมวิจัย ในชุดงานวิจัยมากขึ้น และเตรียมการจัดท า
โครงร่างข้อเสนองานวิจัย ที่สามารถยื่นขอสนับสนุน
งบประมาณได้ทันที เพ่ือมีแหล่งทุนสนับสนุน 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น แนวทำงเสริม 

มีบุคลากรที่มีความหลากหลายในการให้บริการ
วิชาการ  

ควรจัดท าแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่  และควรให้ความส าคัญ
กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรในเขตพ้ืนที่ที่จะ
ให้บริการวิชาการกับสังคมและชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนการก าหนดชุมชนเป้าหมาย             

เพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 
 

2. การติดตามผลการให้บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการของสังคม ชุมชน 
ในหลากหลายพ้ืนที่ และจัดล าดับความต้องการเพ่ือ
การให้บริการกับสังคมที่เป็นความจ าเป็นของชุมชน 
สังคม และคณะฯสามารถให้การบริการได้ โดยจัดท า
เป็นแผนบริการวิชาการให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ 
2. ควรจัดให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ
น ามาเป็นกรณีศึกษาของการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนอ่ืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น แนวทำงเสริม 

มีบุคลากรที่มีความหลากหลายในการด าเนิน
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

ควรจัดท าแผนท านุ บ ารุ งศิลปะวัฒ นธรรมให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2. การพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

1. คณ ะควรมี ก ารจั ดท า เป็ น แผน ท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ 
2. การจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมให้
มีความหลากหลายทั้ งในด้านการอนุรักษ์  การ
ส่งเสริม และการพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม
ของแต่ละเขตพ้ืนที่ 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น แนวทำงเสริม 

1. มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าได้
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในทุกหลักสูตร จาก
งบประมาณค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
 
 
 
2. มีการประสานงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากเขตพ้ืน
ที่มาเพ่ือรายงานการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
 
 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนที่ใช้
บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขัน  โดยการเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนที่เป็นเทียบเคียงกันได้ รวมถึงการ
เทียบเคียงกับการบริหารหลักสูตรในพ้ืนที่ต่าง ๆ           
ของคณะ   
2. ควรก าหนดระบบและกลไกในการรายงานข้อมูล
ของเขตพ้ืนที่ที่ต้องน ามาบูรณาการกับคณะเพ่ือให้
เห็นคุณภาพของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และ
ส่งผลต่อการน าข้อมูลไปพัฒนาคณะ และเขตพ้ืนที่
ต่อไป   

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
1. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1. ควรก าหนดสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และ
การจัดการเรียนการสอน มาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแข่งขัน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และน าผลการวิ เคราะห์ ต้ นทุ นต่ อหน่ วยจาก
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมาเทียบเคียงกับ
ต้นทุนต่อหน่วยของสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับ
กรมบัญชีกลาง  รวมถึงการน ามาเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
2.  ควรมีน าผลจากปัจจัยความเสี่ยงทีได้ด าเนินการ
จัดการความ เสี่ ย งแล้ ว  แต่ ยั งมี ความ เสี่ ย งอยู่                  
มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นแผนจัดการความเสี่ยงในปี
ถัดไป กรณีท่ียังมีความเสี่ยงสูง 
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จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
3. การจัดการความรู้ 

 
 
 

4. การก ากับติดตามผลงานด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย 

3. ควรมีการรายงานข้อมูลที่มีกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้
ประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานจริงให้ เห็นเป็น เชิง
ประจักษ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นที่มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
4.  ควรก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรให้ชัดเจน เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 
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6. กำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ตัวแทนคณำจำรย์  ตัวแทนศิษย์ เก่ำและผู้ ใช้บัณฑิ ต                  
ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่ และตัวแทนนักศึกษำ 

 
6.1 กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร 

1. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของทำงคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ คณะมีนโยบำยกำรเปิด               
หลักสูตรแต่ละพื้นที่เป็นอย่ำงไร 

    คณะ ได้ค านึงถึงนโยบายในการเปิดหลักสูตรแต่ละพ้ืนที่ จากหลายปัจจัย ที่จะน ามา                 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. หลักสูตรที่จะเปิดสอนจะต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน             
ที่ระบุไว้ 

2. การขอเปิด หรือรับนักศึกษา พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่ปัจจุบัน พิจารณาร่วมกับ
จ านวนนักศึกษาที่มี และประมาณการที่จะรับนักศึกษาใหม่ พิจารณาสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
สามารถควบคุมคุณภาพได้หรือไม่ 

3. การเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพให้อาจารย์ ทั้งทางด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการสอน            
ของนักศึกษา 

4. การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาของอาจารย์ทุกพ้ืนที่ จะต้องได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางภาษา 

5. พิจารณาถึงจ านวนนักศึกษาที่จบมีภาระการมีงานท ามากน้อยแค่ไหน สามารถตอบสนอง     
ต่อตลาดแรงงาน 

6. มีการวางแผนการจัดท าข้อสอบกลาง เพ่ือสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนร่วมกัน 
7. มีการอบรมอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร และการจัดการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
8. การควบคุมคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา 
9. วิเคราะห์จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร และดูรายละเอียดของหลักสูตร

ผู้บริหารได้เดินทางไปศึกษาความต้องการของหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวิจัย
ด้านการเปิดหลักสูตรที่ทันสมัย  

 
2. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร KPI ด้ำนคุณภำพ ควำมคุ้มค่ำของหลักสูตร ด้ำนงบประมำณ 

กำรจัดสมดุลของค่ำใช้จ่ำยแต่ละพื้นที่ ทั้งด้ำนบุคลำกร หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงไร 
1. การบริห ารจั ดการงบประมาณ  แยกกัน ชั ด เจน  ระหว่ างคณ ะกลางและ พ้ื นที่                         

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้น าระบบ ERP เข้ามาบริหารจัดการด้านงบประมาณ                 
โดยพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าสอน วัสดุ แล้ววิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น              
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กับความคุ้มทุน นอกเหนือจากด้านค่าใช้จ่ายคงที่ คณะจะน างบประมาณที่เหลือไปบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนพ้ืนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณ
แผ่นดินบางส่วน และจากงบประมาณรายได้อีกบางส่วน  

2. คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ในคณะ/พื้นที่ เพ่ือน าไปอบรม
เพ่ิมพูนสมรรถนะวิชาชีพ  ส่วนการน าระบบ ERP มาใช้ ในปีหน้าอาจจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ด้านความ
คุ้มค่าของหลักสูตร 

3. งบประมาณรายได้ ในอนาคตจะน ามาจัดสรรให้กับการเพ่ิมคุณภาพของนักศึกษา                    
ด้านการฝึกประสบการณ์ ด้านการเพ่ิมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย 

4. ในเขตพ้ืนที่บางโครงการ/กิจกรรม ที่พ้ืนที่ไม่มีงบประมาณ คณะส่วนกลางจะสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่  และมีงบประมาณจากส่วนกลาง                      
ที่สนับสนุนด้านพัฒนาหลักสูตร และคุณภาพนักศึกษาในการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษา 

 
3. จำกำรรำยงำนงบประมำณของคณะฯ หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล มีส่วน

ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำรำยได้ คณะฯ มีนโยบำยช่วยเหลือหลักสูตรอย่ำงไร เพื่อให้พัฒนำบัณฑิต 
1. โครงการส่ วน ใหญ่ ที่ ด า เนิ น งานในหลักสู ตรภาษาอังกฤษ เพ่ื อการสื่ อสารสากล                            

ไม่ใช้งบประมาณ โดยจะท าในภาพองค์รวมโครงการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 
2. กรณีที่แสดงให้เห็นผลงบประมาณค่าใช้จ่ายติดลบ เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ                  

เพ่ือการสื่อสารสารสากล อยู่ในสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของ
หลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสารกลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนกต่าง ๆ ที่ไม่มีนักศึกษา 
และยังมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะอ่ืนร่วมด้วย จึงเกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น รวมถึงได้เน้นการจัด
การศึกษาด้านภาษา จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นศ.ทุกกลุ่ม อีกทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากลเพ่ิงด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้เพียง 3 ปี จึงยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  

 
4. กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร และกำรท ำผลงำนของสำยสนับสนุน 

คณะฯ แผนพัฒนำอำจำรย์และสำยสนับสนุนอย่ำงไร  
1. ด้านสายวิชาการ ในคุณวุฒิปริญญาเอก คณะได้มีแผนด าเนินการสนับสนุนให้อาจารย์               

ไปศึกษาต่อ และสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกที่มีอยู่ เนื่องจากบางส่วนลาไปศึกษาต่อ และยังไม่กลับมา
ปฏิบัติงาน และบางส่วนก็ขยายเวลาการศึกษาต่อ อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่บรรจุใหม่  จึงท าให้ระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดการลาไปศึกษาต่อ 

การวางแผนและก ากับติดตาม คณะฯ จะแจ้งให้แต่ละหลักสูตรวิเคราะห์ วางแผนการลาศึกษา
ต่อของอาจารย์ และการท าผลงานของอาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงพิจารณาเป้าหมายของคณะฯ                 
ในการวางแผนการศึกษาต่อ  
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2. สายสนับสนุน คณะฯ ได้มีการจัดอบรมด้าน ICT และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ที่สามารถ
ด าเนินการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ในปัจจุบันสายสนับสนุนที่ มีกรอบระยะเวลาถึงเกณฑ์ในการท าผลงาน                 
มีจ านวน 5 ท่าน  และก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอท าต าแหน่งที่สูงขึ้น  

 

มหาวิทยาลัยฯ ก าลังพัฒนาโครงสร้าง ท าให้เจ้าหน้าที่อยู่ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวนมาก แต่ เนื่องจากงานของคณะฯ ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการจ้างเหมา                    
จ้างลูกจ้างชั่วคราวอยู่ โดยรอกระบวนการจัดสรรบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาทุก
คณะ 

 
5. โครงกำร CDIO เพิ่มประสิทธิภำพผู้สอน อยำกทรำบผล CDIO ก ำหนดผลส ำเร็จว่ำอย่ำงไร 

แล้วผลเป็นอย่ำงไร วัดตัวเป้ำกับผลที่ชัดเจนเป็นอย่ำงไร แล้วผลจะน ำเอำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
อย่ำงไร สะท้อนข้อมูลควำมส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงไร 

โครงการ CDIO ช่วงแรกจะก าหนดให้หัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมก่อน เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ถัดไป คืออาจารย์ทุกท่านในคณะ  ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ การ
ด าเนินการช่วงแรกเหตุผลที่เลือกเป้าหมายเป็นหัวหน้าหลักสูตรก่อน เนื่องจากต้องการสร้างความเข้าใจ
ให้กับหัวหน้าหน่วยงานก่อนแล้วสามารถน าไปอบรมหรือถ่ายทอดให้กับอาจารย์ในสังกัดของตนต่อได้                 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะมีการด าเนินการในปีถัดไป 

 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
1. ด้ำนงบประมำณ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเทอมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับนักศึกษา - ข้อมูลอาจจะมองภาพเฉพาะเชียงใหม่ 

ไม่รวมพ้ืนที่ ท าให้ภาพที่เห็นติดลบ ควรมองประสิทธิภาพของนักศึกษากับค่าใช้จ่าย/ความคุ้มทุน อาจวัด
จากจ านวนนักศึกษาที่จบ จ านวนคงเหลือเทียบกับจ านวนรับ ที่คงเหลือมีปัญหาอะไร ควรเสริมอะไร              
น างบประมาณคงเหลือไปสนับสนุน 

ประสิทธิผล ในแต่ละหลักสูตรที่จบออกไป ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ/ 
ประกอบการหรือไม่ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 

การมีงานท า นักศึกษาที่จบออกไปมีงานท า ตามระยะเวลา  เป็นไปตาม KPI ที่คณะตั้งไว้หรือไม่ 
โอกาสในการแข่งขัน Bench Mark ทั้งภายในและภายนอก หลักสูตรแต่ละพ้ืนที่มีโอกาสในการ

แข่งขันแตกต่างกันหรือไม่ การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร ควรมีการก าหนดว่าเราจะมีการ 
Bench Marking กับใคร สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสในการแข่งขัน 

*การได้ค่าแรงที่เยอะกว่าควรเขียนไว้ในโอกาสด้วยว่า เรามีโอกาสมากกว่าที่อ่ืนอย่างไร 
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2. แผนพัฒนำบุคลำกร  
 อยากเห็นการรายงานทั้งระบบ ทั้งในภาพของส่วนกลาง และของเขตพ้ืนที่ ในการเขียนรายงาน
ควรมีการถอดผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลการในปีนั้น ๆ ว่าผลเป็นอย่างไร ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์              
ว่าผลเป็นอย่างไร ถึงตรงไหน ส าเร็จตามแผนหรือไม่ส าเร็จอย่างไร รวมถึงปัญหา  และข้อเสนอแนะของ                
แต่ละปีอย่างไร ควรมีการก าหนด KPI ตัวชี้วัดผลอย่างชัดเจน  การส ารวจการศึกษาต่อ วัดเป้าหมายกับ
ผลแล้วเป็นอย่างไร หากไม่ส าเร็จจะมีการก ากับติดตามอย่างไร แยกแผน 5 ปีออกมาเป็นแผนแต่ละปี                 
น าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นตัวก ากับ และน าปัญหา/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

3. กิจกรรมนักศึกษำ 
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่จัดในเขตพ้ืนที่มีกี่กิจกรรม ในรายงานไม่มีในส่วนของเขตพ้ืนที่ 

จึงไม่ทราบว่าแต่ละพ้ืนที่มีจ านวนเท่าไหร่ เพราะส่งผลถึงเขตพ้ืนที่ และตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ ด้วย 
4. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร สกอ.  

 ประธานตรวจประเมินฯ ได้เสนอแนะให้คณะฯ มีหลักสูตรตัวอย่างที่สามารถแสดงในระบบ 
TQR ได้ ซึ่งจากหลักสูตรการบัญชี ที่มีคะแนนการประเมินค่อนข้างสูง คณะอาจจะมีนโยบายตั้งเป้าหมาย
ไว้ อาจจะใช้เป็นหลักสูตรตัวอย่าง โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นสามารถดูจากคณะกรรมการที่ตรวจประเมิน
ว่ามีรายชื่ออยู่ในรายชื่อกรรมการที่สกอ. รับรองหรือไม่ ซึ่งการจะแสดงในระบบ TQR จะมีเกณฑ์ต่าง ๆ 
อยู่ อาจจะภายใน 2 ปีที่คณะฯ สามารถน าไปเป็นหลักสูตรตัวอย่างของ สกอ. ได้ ทั้งนี้ทางสกอ. ไม่ได้
บังคับ แต่เป็นสิ่งที่ท้าทาย หากคณะจะมีหลักสูตรตัวอย่าง  
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6.2 กำรสัมภำษณ์ตัวแทนคณำจำรย์  

ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบปัญหำอะไรบ้ ำง มีแนวทำงกำรแก้ ไขอย่ำงไร                  
สะท้อนปัญหำ 

1. ด้านการยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของชาติและนานาชาติ  
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะงบประมาณ

สนับสนุนด้านการแข่งขันทักษะ ห้องปฏิบัติมีบ้าง แต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่ เทียบเท่าของส่วนกลาง                  
อาจเพราะส่วนกลางมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ บางพ้ืนที่ต้องน านักศึกษาเดินทางไปศึกษายัง
ประกอบการภายนอก เนื่องจากความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ 

3. เนื่องจากการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีสมรรถนะวิชาชีพคุมอยู่ การฝึกงานในปีที่ผ่านมา               
ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่สถานประกอบการ เนื่องจากเป็น AEC ช่วงที่นักศึกษาฝึกงาน จึงไม่ค่อยมีงาน 

4. ห้องปฏิบัติงาน  และโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
โปรแกรมท่ีใช้เป็นโปรแกรมพ้ืนฐาน จ านวนนักศึกษาเยอะ และอาจารย์ไม่เพียงพอ 

5. อาจารย์ประจ ามีภาระงานสอน และยังมีภาระงานอ่ืน ๆ นอกจากการสอน ผู้บริหารไม่มีนโน
บายจ้างอาจารย์พิเศษและเดินทางไปพัฒนาความรู้ ทางพ้ืนที่ไม่มีงบประมาณให้ ต้องใช้งบประมาณ
ส่วนตัว 

6. อาจารย์ประจ ามีน้อย ไม่เพียงพอ ปัญหาการเข้าออกของบุคลากร มีการประกาศเปิดรับ
สมัครแล้ว แต่ไม่มีใครมาสมัคร จึงต้องหาอาจารย์พิเศษจากภายนอกเฉพาะ ช่วยในการจัดการเรียนการ
สอน 

7. การพัฒนาอาจารย์งบประมาณมีจ ากัด กลุ่มที่ไปพัฒนาบางส่วนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการนั้น ๆ ไม่ครบทุกคน 

8. หลักสูตรการจัดการมีรายวิชาที่เน้นทางด้านพ้ืนฐานวิชาชีพค่อนข้างเยอะ เช่นวิชาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ วิชาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งคณะมีบุคลากรด้านวิชาชีพพ้ืนฐานค่อนข้างน้อย                       
จึงจ าเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษจากภายนอก แต่การจ้างอาจารย์พิเศษก็ติดปัญหาทางด้านชั่วโมงการสอน
ที่มีเกณฑ์ชั่วโมงน้อย 

9.  มีการจัดหลักสูตร 2 พ้ืนที่ (ในเมือง กับจอมทอง) ท าให้การเดินทางของอาจารย์ที่สอนใน              
2 พ้ืนที่ค่อนข้างล าบาก เบิกค่าใช้จ่ายได้น้อย และการติดต่อสื่อสาร/การอ านวยความสะดวกค่อนข้างยาก 
เนื่องจากระยะทางของ 2 แห่ง 

10. ด้านคุณภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าบ ารุงการศึกษาค่อนข้างสูงกว่าหลักสูตรอ่ืน  ๆ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการออกแบบการรับนักศึกษา แต่ไม่มีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาเอง               
ท าให้นักศึกษาที่ เข้ามาไม่ทราบเป้าหมายของหลักสูตร ท าให้กระทบต่อการคงอยู่ของนักศึกษา                      
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อีกทั้งด้านงบประมาณ จากแต่เดิมหลักสูตรมีโครงสร้างการบริหารหลักสูตรค่อนข้างอิสระ แต่เมื่อปรับ
โครงสร้างให้อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลงบประมาณจากคณะท าให้การเบิกจ่ายค่อนข้างยาก  

11.  อัตราการคงอยู่น้อย นักศึกษาออก/โอนย้ายเยอะ มีผลต่อการสอนของอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ วุฒิ/คุณสมบัติไม่ตรง อาจารย์ที่จบตรง
หายากใช้ทุนตัวเองเรียน และลาศึกษาต่อไม่ได้ 

12. งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์/งบท างานวิจัย ล่าช้าอาจารย์ท าไม่ทันงบน้อย 
13. การพัฒนานักศึกษาได้ท า MOU ไว้เยอะ แต่ฐานะทางการเงินของนักศึกษาไม่ได้เอ้ือ/

ข่าวสารด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาล่าช้าไม่ทราบข่าวสาร 
14. ห้องปฏิบัติการศูนย์ UBI  มีอยู่ทุกเขตพ้ืนที่ แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบและด าเนินงานต่อเนื่อง 

อยากจะขอให้มีนโยบายผลักดันห้องปฏิบัติการศูนย์ UBI เพ่ือที่จะสามารถน ามาฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาได้ 
15. อยากให้เกิดเวทีประชุมหารือ ให้ พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม พูดคุยปัญหา และร่วมแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
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6.3 กำรสัมภำษณ์ศิษย์เก่ำและผู้ใช้บัณฑิต 
1. คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต ปฏิบัติได้จริง เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานเป็นทีมได้ดี 

ปรับตัว/พัฒนาตัวเองได้ไว เข้ากับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ดี มีจิตบริการ การแต่งกายดี เหมาะสม  
2. บางส่วนมีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัว กระตือรือร้น 
3. ความรู้ด้านทฤษฎีในบางสาขาดีอยู่แล้ว เช่นสาขาบัญชี 
4. ควรมีการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ที่ ใช้  เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางด้านบัญชี 
5. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ 
6. ควรมีการสอดแทรกงานให้กับนักศึกษาขณะเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา              

เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ควรเพ่ิมประสบการณ์ท างานขณะกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเป็น              

มืออาชีพ เช่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
8. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการกล้าแสดงออก และสามารถน าเสนองานอย่างเหมาะสม 
9. ควรมีการเพ่ิมเติมความสามารถเรื่องศิลปะการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาและการเจรจา

ต่อรองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
10. ควรกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความใฝ่รู้ตลอดเวลา 
11. ควรวิเคราะห์และเชื่อมโยงวิชาเรียน ที่สามารถปฏิบัติได้ ให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้

สามารถปฏิบัติได้จริงและได้ทันที (Hand on) เป็นนักปฏิบัติที่ดี เพ่ือมุ่งการเป็นนักวิชาชีพเชียวชาญ
เฉพาะด้าน 

12. ควรให้นักศึกษาได้เรียนพิมพ์ดีดเพ่ือสนับสนุนการเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ของ
นักศึกษาคณะฯ 

13. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านหรือมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมาให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนการสอนที่สอนในปัจจุบันที่เชิญมา
เฉพาะในวิชาสัมมนา 
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6.4 สัมภำษณ์ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่  
ปัญหำกำรท ำงำน ทิศทำงที่อยำกให้แก้ปัญหำ อยำกให้คณะ มหำวิทยำลัย ท ำอย่ำงไร 

1. ปัญหาด้านภาระงาน ยังไม่ลงตัว มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอกับภาระงานแต่เนื่องจากการ
แบ่งงานภายในหน่วยงานไม่เหมาะสม ท าให้ภาระงานยังกระจายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ภาระงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาระงานบางอย่างถูกโอนมาจากมหาวิทยาลัย 
3. งานสาขา ปัญหาเกี่ยงกับการรับ-ส่งเอกสาร งานด่วนระยะเวลาเร็วเกินไปท าไม่ทัน เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานรับ-ส่งเอกสาร 
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยังขาดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากเป็นตึกใหม่                 

ยังไม่มีการสนับสนุน ถ้าจะด าเนินการต้องท าท้ังตึกใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ อุปกรณ์ห้องเรียนมีครบแต่ไม่สามารถใช้งานได้ อาจารย์จะเลือก

สอนห้องที่มีอุปกรณ์ใช้ได้และมีแอร์เกิดปัญหากระทบกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการและงบประมาณซ่อมไม่
มี อาจารย์บางท่านต้องจัดหาอุปกรณ์มาใช้เอง 

6. เจ้าหน้าที่ภายในหลักสูตร มีปัญหาเรียงเอกสารบางเรื่องส่งมาถึงล่าช้าไม่ทันเวลา 
7. การสอบบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย การเปิดสอบ กองบริหาร จะเป็นคนดูแล 

กรอบอัตราก าลัง บางปีมีสอบบางปีไม่มีสอบ 
8. ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา คอมพิวเตอร์เสีย อินเตอรเ์น็ตใช้ไม่ได้ (แต่ไม่ได้บ่อย)  
9. ระบบงานทะเบียน การด าเนินงานทะเบียนส่งล่าช้า (DROP ลงเรียนเพ่ิม ย้ายสาขา)                     

มีก าหนดระยะเวลาอยู่แล้วแต่นักศึกษาด าเนินการล่าช้าท าให้ผลกระทบติดอยู่ที่หน่วยงานเป็นคนล่าช้า 
10. การท างานล่าช้า ไม่ทัน เนื่องจากท าคนเดียวแต่งานเยอะต้องดูแลนักศึกษาด้วยควรคิด

ภาระงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักสูตรต่อจ านวนนักศึกษาที่รับผิดชอบด้วย 
11. ภาระงานกระจุกอยู่ที่เดียว การงานบางอย่างซ้ าซ้อน 
12. ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ คนใช้ไม่ได้ขอ คนขอไม่ได้ใช้ 
13. อยากให้มีการเปิดสอบบรรจุ  มีการท าเกณฑ์การสอบ/คุณสมบัติ เฉพาะที่ เอ้ือต่อ                

การสอบบรรจุของลูกจ้างเดิม  
14. การข้ึนเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา 
15. ลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาต้องการสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจ 
16. กรณีการลาป่วยของพนักงานลูกจ้างชั่วคราว เมื่อพนักงานลาป่วย จะถูกหักเงินเดือนเป็น

รายวัน อยากได้สิทธิการลาป่วยโดยไม่ถูกหักเงินเดือน หรือหากต้องการหักเงินเดือน ควรพิจารณา                 
หักเงินเดือนตามเหตุผล เช่น กรณีป่วยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ อีกทั้งเกณฑ์การลา
พักผ่อน จะสามารถลาได้ต้องผ่านการทดลองงาน 6 เดือน แต่การต่อสัญญาจ้างท างาน แต่ต่อสัญญาแค่ 3 
เดือน     6 เดือน จึงไม่เกิดสิทธิที่สามารถลาได้ 
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6.5 กำรสัมภำษณ์นักศึกษำ 

อะไรที่เป็นจุดแข็ง ควำมภูมิใจ กำรเป็นตัวตนของคณะ/มหำวิทยำลัย และอยำกให้คณะ/
มหำวิทยำลัย เติมเต็ม ปรับปรุง พัฒนำ และแก้ไขปัญหำอะไร 

1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการมาเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพราะมีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยของพระราชา 

2. มีสาขาที่ให้ความรู้ด้านทฤษฎีในบางสาขาดีอยู่แล้ว เช่น สาขาบัญชี  
3. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ 
4. ควรมีการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ที่ ใช้  เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางด้านบัญชี ควรเป็นโปรแกรมบัญชีแบบ Full Program 
5. ควรมีการสอดแทรกงานให้กับนักศึกษาขณะเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเกิด

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเพ่ิมวิชาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได ้
6. ควรวิเคราะห์และเชื่อมโยงวิชาเรียน ให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติได้จริงและได้

ทันที (Hands - on) เพ่ือมุ่งการเป็นนักวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
7. ควรเพ่ิมประสบการณ์ท างานขณะกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพ 

เช่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดความเป็นมืออาชีพ 
8. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมจ านวนมากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  
9. ควรมีการเพ่ิมเติมความสามารถเรื่องศิลปะการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาและการเจรจา

ต่อรองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
10. ควรให้นักศึกษาได้เรียนพิมพ์ดีดในการเป็นมืออาชีพของนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาจาก

คณะฯ 
11. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านหรือมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมาให้

ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนการสอนที่สอนในปัจจุบันที่เชิญมา
เฉพาะในวิชาสัมมนา 

12. ควรมีการเพ่ิมจ านวนวันการจัดกิจกรรมรับน้อง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่ าง                   
พ่ีกับน้อง 

13. ควรมีการจัดการด้านกายภาพให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ในห้องเรียนควรมีความทันสมัย ถ้าเสียควรซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน จ านวนห้องน้ าไม่
สะอาดและไม่เพียงพอ  ที่จอดรถที่ไม่ค่อยมีความปลอดภัยส าหรับนักเรียนภาคสมทบ และขอให้เปลี่ยน
หลังคาที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ 

14. คณาจารย์บางท่านไม่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนอย่างเพียงพอ ซึ่งไม่สามารถท าให้
นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได ้
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15. ควรมีการร่วมมือกันกับแต่ละคณะที่สามารถบูรณะซ่อมแซมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ
สอนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนด าเนินการไปได้ 

16. ห้องสมุดควรมีการขยายเวลาเปิดด าเนินการช่วงใกล้เวลาสอบเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใช้
ห้องสมุด  ห้องสมุดควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดให้มา 
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ภำคผนวก 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

วันที่ 25 – 26 ตุลำคม 2559  
ณ ห้อง บธ.3-202 อำคำรบริหำรธุรกิจ 3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 25 ตุลำคม 2559 

เวลำ รำยละเอียด 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมนิ 
09.30 - 10.00 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสรุปผล   การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
10.00 - 10.15 น. คณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน  
10.15 - 10.45 น. สัมภาษณผ์ู้บริหาร 
10.45 - 11.30 น. กลุ่มที่  1 

-  สัมภาษณต์ัวแทนอาจารย ์
กลุ่มที่ 2 

- สัมภาษณ์ตัวแทนศิษยเ์ก่าและผู้ประกอบการ 
11.30 - 12.00 น.   - สมัภาษณต์ัวแทนเจ้าหน้าที ่ - สัมภาษณ์ตัวแทนนกัศึกษา/ผู้น านักศึกษา 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการเยีย่มชม ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกจิและศลิปศาสตร ์
14.30 - 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลูเพิ่มเติม และสมัภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัว

บ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง  
17.00 - 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 - 19.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 

     วันที ่26 ตุลำคม 2559 
เวลำ รำยละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลูเพิ่มเติม และสมัภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัว

บ่งช้ีตามรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน 
14.30 - 16.00 น. - ประธานคณะกรรมการกล่าวสรุปผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร  
- คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม 

      หมำยเหตุ :  1. พักรบัประทำนอำหำรวำ่งช่วงเชำ้ เวลำ 10.30 – 10.45 น.และช่วงบ่ำยเวลำ 14.30 – 14.45 น. 
      2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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รูปภำพ 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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