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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 6 วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการส านักงาน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และวิชาเอกการ
จัดการโลจิสติกส์ โดยมีจัดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก             
และล าปาง ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษารวมทั้งหมด 1,196 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 
47 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ อาจารย์ 33 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน  

 หลักสูตรได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตาม 6 องค์ประกอบ            
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.84    
หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง           
จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  3 4 5 และอยู่ในระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที ่6  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                
ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์  

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด เท่ากับ 4.21 คะแนน   

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.11 เท่ากับ 3.56 คะแนน  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 2 (4.21 + 3.56) / 2 = 3.89 คะแนน ระดับ ดี 

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

3 คะแนน  
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 3 (3 + 3 + 2) / 3 = 2.67 คะแนน ระดับ ปานกลาง 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 4.16 คะแนน  
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 4 (2 + 4.16 + 2) / 3 = 2.72 คะแนน ระดับ ปานกลาง 
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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 3 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้  5.3 การประเมินผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน 2 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 4 คะแนน 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 5 (2 + 3 + 2 + 4) / 4 = 2.75 คะแนน ระดับ ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน                
2 คะแนน  

สรุปผล การประเมินผลของหลักสูตรทั้งหมด  2.84 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง 
1) ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.59 
2) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.75  
3) ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.89 

 
จุดเด่น/แนวทางเสริม  
 ในบางเขตพ้ืนที่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการกับการสอนในรายวิชา ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข  

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมกับการบริหาร
หลักสูตร ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้หลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้มีทิศทางการท างานเป็นของตนเอง และ
สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่  เพ่ือประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง และท าให้
เขตพ้ืนที่แต่ละแห่งได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรควรมีการแยกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนของวิชาเอก ในแต่ละพ้ืนที่ น ามารวม
เป็นข้อมูลของเขตพ้ืนที่ ทั้ง 6 พ้ืนที่ และมาสรุปเป็นมาตรฐานหลักสูตรในภาพรวม เพ่ือจะสามารถน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ได้ว่าวิชาเอกของหลักสูตรใดมีปัญหาในด้านใด เพ่ือจะท าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าใจและพบ
ประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไข จะท าให้ทุกวิชาเอกในทุกพ้ืนที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และ
ต่อเนื่อง 

3. ควรก าหนดกระบวนการและสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจะเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่งเสริม ฝึกอบรม หรือให้ความรู้เพื่อให้อาจารย์ในกลุ่มเป้าหมายสามารถขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ในเวลาที่เหมาะสมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่ควรหาวิธีการที่ จะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ด้านวิชาการในเขตพ้ืนที่ และหาข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าแหล่งใดมีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
โปรแกรม Software ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของแต่ละวิชาเอกและสร้างเครือข่าย รวมทั้งท า MOU กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยที่
แต่ละวิชาเอกไม่จ าเป็นต้องจัดหามาเป็นของตนเอง ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณบางส่วนได้ 

 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายวิชาเอก และหลากหลายพ้ืนที่ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจใน
การบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ือหาทางออกว่าจะ
ด าเนินการเช่นนี้ต่อไป หรือก าหนดนโยบายในประเด็นอ่ืนเพ่ือเกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่ได้พัฒนาให้เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางคนยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงไม่ได้น าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการไม่สะท้อนถึง
ความส าเร็จของการด าเนินการในแต่ละปีได้ หลักสูตรควรหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เห็นความส าคัญของการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
จึงท าให้รายงานไม่สะท้อนผลด าเนินการตามจริง และไม่สามารถน าเสนอผลงานสู่สาธารณะได้ 

4. ในบางวิชาเอกยังเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีเนื้อหาใหม่ ๆ ที่จะจูงใจผู้เ รียน 
หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและ
หลากหลาย ตลอดจนเนื้อหารายวิชาที่สามารถพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตด้วย
ความภูมิใจ 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 048/2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561                     
ลงวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันที่ 3 - 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
 2) นางปัทมาวรรณ จินดารักษ์  กรรมการ 
 3) นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์  กรรมการ 
 4) นางสาววรัญญา กันทะ   เลขานุการ 
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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 3 – 4 มิถุนายน 2562 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ห้อง บธ. 3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

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

ในปีการศึกษา 2561 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 ากับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ฉบับนี้ 
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7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในเสนอหลักสูตรพร้อมกับความต้องการด้านเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม   

  2)  ระหว่างการประเมิน 
-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  คณะกรรมการน าเสนอผลด าเนินการและข้อเสนอแนะของหลักสูตรให้กับกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 
   -    จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
   -    ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
   -    ใช้ระบบ Video conference กับตัวแทนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ             
ศิลปศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
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 8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.89 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.72 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.75 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.84 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
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

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  47,241/25 

=  4.21 4.21 
47,241/25 

=  4.21 4.21 
449 449 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  736 x 100 
=  71.11 3.56 

736 x 100 
=  71.11 3.56 

1,035 1,035 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปรญิญาโท) 

 
 

=  ..........  
 

=  .......... 
 

   

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.40 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 ........ 

       
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  3.89  3.89 
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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 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    3   3 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    3   3 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา    2   2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  2.67  2.67  

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน    3    2 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 23.40 x 5 

=  5.85 

4.16 

23.40 x 5 
=  5.85 

4.10 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 29.79 x 5 

=  2.48 
27.66 x 5 

=  2.30 
60 60 

ผศ.  14   คน รศ.  -    คน ผศ.  13   คน รศ.  -    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
12 x 100 

=  6.38 
12 x 100 

=  6.38 
47 47 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 29 ผลรวม 5.8  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 29 ผลรวม 5.8  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 0  ผลรวม 0  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 0  ผลรวม 0  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 5 ผลรวม 3  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 5 ผลรวม 3  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 4 ผลรวม 3.2  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 4 ผลรวม 3.2  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 0   ผลรวม 0  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 0   ผลรวม 0  



7 
 

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 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์    2   2 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.05  2.72 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     3    2 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3    3 
5.3 การประเมินผู้เรยีน 
 

   
 

3 
 

  
 

2 
 

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา    
 4.5 

 
 4 

 แห่งชาติ   
  ตามที่ระบุใน มคอ.2 = 12  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  11.  ข้อ 
 ท าได ้

11 ข้อ 
ท าไม่ได้         
1 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
12  

ท าได ้
9 ข้อ 

ท าไม่ได ้
2 ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
9,10    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.38  2.75 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3    2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  3  2 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.19 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.84 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า  
กระบวนการ  ผลผลิต 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2   3.89 3.89 ดี 
3.  นักศึกษา 3 2.67   2.67 ปานกลาง 
4.  อาจารย์ 3 2.70   2.70 ปานกลาง 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.00 3.00  2.75 ปานกลาง 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1  2.00  2.00 น้อย 

รวม 13 2.59 2.75 3.89 2.84 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  ปานกลาง ปานกลาง ดี  
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่รวม 6 วิชาเอก จัดการศึกษาใน 6 เขตพ้ืนที่ จึงท าให้การรายงาน
ข้อมูลมีความซับซ้อนและไม่เห็นภาพของการน าไปใช้ในการปรับปรุงชัดเจน  
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรมีการแยกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนของวิชาเอก ในแต่ละพ้ืนที่ น ามารวมเป็น
ข้อมูลของเขตพ้ืนที่ ทั้ง 6 พ้ืนที่ และมาสรุปเป็นมาตรฐานหลักสูตรในภาพรวม เพ่ือจะสามารถน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ได้ว่าวิชาเอกของหลักสูตรใดมีปัญหาในด้านใด เพ่ือจะท าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าใจและ               
พบประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไข จะท าให้ทุกวิชาเอกในทุกพ้ืนที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ชัดเจน               
และต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 หลักสูตรควรแยกผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของวิชาเอกและในส่วนของพื้นที่ รวมทั้งมีการแยก
ผลการประเมินใน TQF แต่ละด้าน เพ่ือจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของวิชาเอกในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในแต่ละวิชาเอก แต่ละ
เขตพ้ืนที่ รวมทั้งการวิเคราะห์แยกตาม TQF แต่ละด้านให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชาเอกน าข้อมูล
ของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ 
และต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาของแต่ละวิชาเอก 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 การเก็บข้อมูล ไม่ได้แยกให้ชัดเจนในแต่ละวิชาเอก จึงไม่พบปัญหาว่าวิชาเอกใดมีปัญหากับบัณฑิต              
ในด้านใด และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรมีการเก็บข้อมูลที่แยกตามวิชาเอก และตามเขตพ้ืนที่ และน ามาสรุปเป็นข้อมูลรวมของ
หลักสูตร เพ่ือจะได้ทราบว่า ผลการมีงานท าในวิชาเอกใด พ้ืนที่ใด ที่มีงานท ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด                   
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนั้นหลักสูตรควรจะพิจารณาข้อมูลด้านการมีงาน
ท าตรงสาขา และเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเอก ในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทุกเขตพ้ืนที่ได้เข้าใจ
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 กระบวนการรับนักศึกษาในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างตามสภาพพ้ืนที่  แต่ขณะเดียวกันในบางเขต
พ้ืนที่ที่มีนักศึกษาสมัครจ านวนน้อยมาก แต่ยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย     
ต่อหัวของนักศึกษาสูงขึ้นในบางพ้ืนที่ และท าให้จ านวนนักศึกษาในภาพรวมลดลง 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ในแต่ละวิชาเอกของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรให้ความส าคัญและหาแนวทาง            
เพ่ือส่งเสริมให้มีจ านวนนักศึกษาในแต่ละวิชาเอกเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ขณะเดียวกัน แต่ละวิชาเอก
ควรก าหนดวิธีการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมและท าให้ผู้เรียนมีมาตรฐานเดียวกัน ก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 หลักสูตรมีความหลากหลายแต่แตกต่างกันทั้งในส่วนของวิชาเอก และพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีการก าหนด            
ทิศทางการท างานที่เป็นกระบวนการหลักร่วมกัน และตอบโจทย์หลักสูตรที่ชัดเจน รวมทั้งเรื่องของการพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. ในแต่ละวิชาเอก ควรมีการก าหนดจ านวนอาจารย์ที่รับผิดชอบนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจน 

และแสดงถึงกระบวนการ ช่องทาง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวิชาเอก และในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา เพ่ือส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาให้มีจ านวน

เพ่ิมข้ึน  

2. การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่มีวิชาเอกเดียวกันแต่ต่างพ้ืนที่ ควรปรึกษา               

หารือกัน เพ่ือจัดกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาที่ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกให้ชัดเจน ไม่ใช่ให้              

ต่างคนต่างด าเนินการ จะท าให้ผลที่เกิดขึ้นในแต่ละวิชาเอกนั้นไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 พบว่าบางวิชาเอก ในบางเขตพ้ืนที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนน้อย หรือมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
มีจ านวนน้อย แสดงถึงหลักสูตรไม่สามารถจะรักษาผู้เรียนให้อยู่ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามจ านวนได้ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 ในแต่ละวิชาเอก ในแต่ละเขตพ้ืนที่ ควรมีการน าข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีข้อมูลอย่างน้อย 3 รุ่น มาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาแนวโน้มของการส าเร็จ
การศึกษา และอัตราการคงอยู่ ว่ามีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่ ทั้งนี้ควรแยกรายวิชาเอก           
รายพื้นที่ เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการท างาน และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละแห่ง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 การรับสมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละวิชาเอก ในแต่ละพ้ืนที่ ยังขาดระบบกลไก และวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งการบริหารอาจารย์ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรมีการก าหนดระบบและกลไกในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน และ

สามารถด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละเขตพ้ืนที่ไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการ                 

ที่เหมือนกัน เนื่องจากความจ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันหลักสูตรควรมีการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงในกรณีที่บางวิชาเอกมีอาจารย์เพียง 3 คนตามจ านวนที่ก าหนด หากอาจารย์คนใดคนหนึ่งลาออก 

หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และไม่สามารถจัดหาอาจารย์ได้ทันเวลา ภาพรวมของหลักสูตรจะไม่ผ่าน

การประเมินตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ส่งผลให้หลักสูตร ไม่ผ่านทั้งหลักสูตร ถือเป็นผลเสียต่อหลักสูตรอย่าง

ร้ายแรง 

2. ในการจัดท าการบริหารอาจารย์ หลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่อาจจะมีสวัสดิการบางส่วนที่แตกต่าง

กันตามความจ าเป็นในแต่ละเขตพ้ืนที่ ควรระบุให้ชัดเจน และหลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลที่เป็นระบบ มีข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การท าต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมวิชาชีพ ทักษะการ

เป็นอาจารย์ผู้สอน การเตรียมการสู่ผู้บริหาร ให้ชัดเจนในแต่ละรายบุคคล เพ่ือจะให้บุคลากรได้เห็นเส้นทาง

เดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของตนเองได้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
จุดเด่น :   

 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 บางเขตพ้ืนที่ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เช่น พ้ืนที่น่าน และบางเขตพ้ืนที่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกน้อยมาก เช่น พ้ืนทีเ่ชียงราย และจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังค่อนข้างมีจ านวนน้อย 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม และผลงานวิจัยบางชิ้นงานยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. ควรจัดท าแผนการจัดการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีให้ชัดเจน และควรเลือก

สถานศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรปริญญาเอกที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือท าให้บุคลากรที่หลักสูตรส่งไปศึกษาต่อ               

มีศักยภาพเชิงวิชาการท่ีดีขึ้น 

2. ควรก าหนดกระบวนการและสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจะเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยส่งเสริม ฝึกอบรม หรือให้ความรู้เพื่อให้อาจารย์ในกลุ่มเป้าหมายสามารถขอต าแหน่ง

ทางวิชาการได้ในเวลาที่เหมาะสมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. ผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกผลงานควรหาวิธีการที่น าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน สถาน

ประกอบการ ระดับจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า 

สามารถน าไปตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ที่มี Impact Factors และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ขณะเดียวกัน                

เขตพ้ืนที่ที่มีผลรวมของงานวิจัยที่น้อยกว่า 20% ควรหาวิธีการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้ผลงานวิจัยเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการควรมีความหลากหลาย ไม่กระจุกอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในมหาวิทยาลัยของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ส่งผลให้การบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ขาดเสถียรภาพและความต่อเนื่อง และท าให้แนวโน้มของการบริหารหลักสูตรขาดการ
พัฒนา 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ผลงานวิจัยตรงสาขา ประสบการณ์ของอาจารย์ และจัดอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติตรงไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น หลังจากนั้นไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอีก เพ่ืออาจารย์จะได้เกิดความเชี่ยวชาญ เข้าใจธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถดูแลนักศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงในรอบปี 2560 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกเขตพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
ขณะเดียวกันหลักสูตรมีจ านวนวิชาเอก และจัดการศึกษาหลายพ้ืนที่ จึงเป็นการยากที่จะสร้างความเข้าใจให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การก ากับดูแลหลักสูตรจากส่วนกลางจึงเป็นไปได้
ยาก ประกอบกับในหลายเขตพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อม                       
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมกับการบริหาร
หลักสูตร ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้หลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้มีทิศทางการท างานเป็นของตนเอง และ
สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง และท าให้
เขตพ้ืนที่แต่ละแห่งได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น :   
 ในบางเขตพ้ืนที่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการกับการสอนในรายวิชา ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน 
แต่ไม่ได้มีการน ามาวิเคราะห์หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในทุกเขตพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรน าเทคนิควิธีในการสอน เนื้อหาการสอนสมัยใหม่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณา
การทั้งในส่วนของการสอนและในเนื้อหาที่ในแต่ละเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการ น ามาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และหาวิธีปฏิบัติที่ดี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบอ่ืนได้น าไปปฏิบัติ จะท าให้เกิดการพัฒนาในกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนที่เป็น
เยาวชนยุคใหม่ จะท าให้หลักสูตรเกิดความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 หลักสูตรได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี รวมทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน 
Checo แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เข้าใจในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ และไม่มีวิธีการที่วัดผลลัพธ์จาก
การเรียนรู้เหล่านั้น ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนในทุกเขตพ้ืนที่ควรสร้างความเข้าใจในวิธีการประเมินผู้เรียน และ
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี นอกจากนั้นหลักสูตรควรประชุมเพ่ือหาวิธีการในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว และน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา :   
 การจัดการศึกษาหลักสูตรเดียวกันในหลายพื้นที่จะมีปัญหาด้านการสื่อสาร การจัดประชุม ถึงแม้จะใช้
วิธีการ conference แต่ยังพบว่ามีการประชุมน้อยครั้งมาก ซึ่งจะท าให้การบริหารหลักสูตรขาดความชัดเจน
และไม่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนั้นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่เปิดสอน ยังไม่ครอบคลุม
ทุกเขตพ้ืนที ่

 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรก าหนดนโยบายในการที่จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมาประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันปีละกี่ครั้ง และมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในเขตพ้ืนที่ปีละกี่ครั้ง เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน และมีการก ากับติดตามผลจากการประชุมให้ชัดเจน นอกจากนั้นในทุก ๆ ปี หลักสูตรควรมี
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เพ่ือจะได้มีข้อมูลที่แสดง
ถึงจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนที่พ่ึงส าเร็จการศึกษา จะท าให้หลักสูตรสามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จุดเด่น :   
 ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   
 ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละ
วิชาเอก และให้ผู้เรียนได้ลงสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบัณฑิต              
นักปฏิบัติ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละเขตพ้ืนที่ควรหาวิธีการที่จะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                
ด้านวิชาการในเขตพ้ืนที่ และหาข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าแหล่งใดมีอุปกรณ์ เครื่องมือ 
โปรแกรม Software ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของแต่ละวิชาเอกและสร้างเครือข่าย รวมทั้งท า MOU กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับหลักสูตร โดยที่
แต่ละวิชาเอกไม่จ าเป็นต้องจัดหามาเป็นของตนเอง ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณบางส่วนได้ 
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2562  

ณ ห้อง บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

เวลา รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน / คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรประชุมร่วมกัน 
09.00 - 09.30 น. - คณบดี / หัวหน้าหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและคณาจารย์ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและ
แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแน่ะตามตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเอง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.45 น. สัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
13.45 – 14.15 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี 
14.15 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมและให้

ข้อเสนอแน่ะตามตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 19.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลเพ่ิมเติมและ

ให้ข้อเสนอแน่ะตามตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
- คณะกรรมการตรวจประเมิน ประชุมสรุปงานประจ าวัน 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 

เวลา รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน / คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรประชุม / วางแผนร่วมกัน 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติมและให้

ข้อเสนอแน่ะตามตัวบ่งชี้รายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา รายละเอียด 
13.00 – 14.15 น. สัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า (เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง) 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก และล าปาง) 
หมายเหตุ : ห้องประชุมทางไกล ดังนี้ 
เชียงใหม่ (กรรมการ) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
เชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 
ตาก      ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 
น่าน      ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 
พิษณุโลก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 
ล าปาง   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ 

14.15 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน / ข้อมูลเพิ่มเติม และ
ให้ข้อเสนอแนะตามตัวบ่งชี้รายงานการประเมินตนเอง (ต่อ) 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน และน าเสนอผลการประเมินแก่
หลักสูตร 

หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารวา่งช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. นักศึกษา 
 
 1.1 รายช่ือนักศึกษาสัมภาษณ์ 
 1. นางสาวมณฑิกา ดวงเงา 
  2. นางสาวนภัสกร โปธ ิ
  3. นายอภิสิทธิ์  ใหม่กันทะ 
  4. นางสาวอาภรณ์ สุมามาลย์ 
  5. นางสาวชญานี  ชัยยะ 
 
 1.2 การสัมภาษณ์ 

ความคาดหวังท่ีมาเรียนที่ มทร.ล้านนา และต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงอะไรบ้าง 
- ควรเพ่ิมสื่อการเรียนการสอน ยกตัวอย่างที่ทันสมัย เพราะว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ดึงดูด 

ไม่น่าสนใจเรียน 

- ควรมีการปรับการสอนให้มีความน่าสนใจ และเข้ากับ GEN ใหม่ๆ ในปัจจุบัน 

- การเข้ามาเรียนเป็นไปตามคาดหวัง สามารถเข้าใจการจัดการ การท างานอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

- ควรมีการพัฒนา Software ให้มากขึ้น และมีการพัฒนาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปปรับ

ใช้กับการท างาน 

- เมื่อตัดสินใจมาเรียนแล้วได้มากกว่าที่คิดไว้ ตอนเรียนได้มีความรู้ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาเอกที่

เรียนเป็นอย่างมาก น าไปปรับใช้กับการท างานได้ 

- ในส่วนของสาขาวิชาการจัดการส านักงาน อยากให้มีการเพ่ิมเนื้อหาการสอนให้ Advance มากขึ้น 

เช่น การจดรายงานการประชุม พิมพ์รายงานการประชุม การสรุปประเด็นส าคัญของการประชุม เป็นต้น 

- ควรมีการเพ่ิมการสอนการร่างหนังสือให้มากกว่าการพิมพ์ตามตัวอย่างที่มีอยู่เท่านั้น และฝึกให้มีการ

เขียนโครงการ เขียนหนังสือราชการต่าง ๆ  

- ในสาขาวิชาการตลาด อยากให้มีการเพ่ิมการเรียนการสอนโดยเพ่ิมความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี

กับการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 
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2. ศิษย์เก่า 
 
 2.1 รายช่ือศิษย์เก่าสัมภาษณ์ 
 1. คุณรุ่งนภา  พิลัยหล้า 
  2. คุณยุทธนา  วุฒิ 
  3. คุณจักรกฤต  อุดธิมา 
 
 2.2 การสัมภาษณ์ 

ความคาดหวังท่ีมาเรียนที่ มทร.ล้านนา และต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงอะไรบ้าง 
- เป็นไปตามคาดหวังเพราะมีการเตรียมการก่อนเรียน ประเมินรายวิชาก่อนเรียน คุ้มค่ากับสิ่งที่เลือก

เรียน 

- เนื้อหารายวิชาที่เรียน สามารถน าไปใช้ในการท างานได้บ้างบางส่วน โดยส่วนใหญ่จะน าไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานมากกว่า 

- เนื้อหาในการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านภาษา ที่น าไปใช้เป็นด้านการสื่อสาร และการจัดท า

เอกสารระหว่างผู้ประกอบการต่างประเทศ 

- หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติงานเข้าไปในหลักสูตร ไม่ควรเป็นรายวิชาที่น ามา

เทียบโอน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าท างาน 

- มหาวิทยาลัยฯ เน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ  แต่ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

และประสงค์จะศึกษาต่อมีความรู้ทางด้านวิชาการค่อนข้างน้อย จึงอยากให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการด้วย  

- เทคนิคการสอนของอาจารย์ค่อนข้างมีน้อย ท าให้นักศึกษาขาดความสนใจในการเรียน เช่น การสอน

ตาม Slide กับนักศึกาจ านวนมาก นักศึกษาบางกลุ่มก็สนใจ บางกลุ่มก็ไม่สนใจ ดังนั้น ควรเพ่ิมเทคนิคในการ

เรียนการสอน หรือช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 



21 
 

3. ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 3.1 รายช่ือผู้ใช้บัณฑิตสัมภาษณ์ 
 1. คุณจิราภรณ์  อารักษ์ 
 2. คุณช านาญ  อารามศาสตร์ 
 3. ว่าที่ร้อยตรีปองพล อนุพันธุ์ 
 
 3.2 การสัมภาษณ์ 

ความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละสถาบันเป็นอย่างไรบ้าง 
- นักศึกษาแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรว่าต้องการผลิตบัณฑิตเพ่ืออะไร ความ

โดดเด่นแตกต่างกัน ความสามารถ ความรู้ ทักษะของนักศึกษา ขึ้นอยู่กับการสอนของอาจารย์ว่ามีความถนัด

ในธุรกิจแนวไหน 

- บัณฑิต มทร.ล้านนา มีความอดทน มีความรู้หลากหลายในการท างาน  

อยากให้หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตไปทางไหน 
- ควรมีทั้งความรู้ และทักษะวิชาชีพในการท างาน 

- พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน และให้มีความรู้รอบด้านในการท างาน 

- ควรเพิม่ความอดทน ความมั่นใจ การน าเสนอตัวเอง การเพ่ิมทักษะ และบุคลิกภาพในการท างาน 
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 47,241 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 449 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 71.11 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 736 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 1,035 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 1,117 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 698 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 72 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 2 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 3 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน  
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 1,196 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 38 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร้อยละ - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.10 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน - 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาชขน ระดับ 3 

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
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 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 3.05 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 23.40 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 47 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 11 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 27.66 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 13 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 13 

 รองศาสตราจารย ์ คน 0 

 ศาสตราจารย ์ คน 0 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 25.53 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 12 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 29 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 5 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 4 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 0 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 4 

การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 ของ
หลักสตูรมีกี่ข้อ 

ข้อ 11 

 ท าได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,11) ข้อ 9 

 ท าไม่ได้  (ข้อที ่9,10) ข้อ 2 
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