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1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       
พิษณุโลก มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการก ากับมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2552  ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 จากผล       
การด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.มีผลการด าเนินงานผ่าน ได้มาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 ด้านบัณฑิตมี 2 
ตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพ ดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.03) องค์ประกอบท่ี 3 ด้านนักศึกษาตัว มี 3 ตัวบ่งช้ี มีระดับ
คุณภาพปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.00) องค์ประกอบท่ี 4 ด้านอาจารย์ มี 3 ตัวบ่งช้ี มีระดับคุณภาพดี 
(คะแนนเฉล่ีย 3.48) องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มี 4 ตัวบ่งช้ี  มีระดับ
คุณภาพดี (คะแนนเฉล่ีย 3.50) องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  มีระดับคุณภาพปานกลาง      
(คะแนนเฉล่ีย 3.00) รวมเฉล่ียท้ัง 6 องค์ประกอบมีระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉล่ีย 3.42) 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ครั้งนี้ ทางคณะกรรมกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา พร้อมท้ังแนวทางพัฒนาเร่งด่วน เพื่อให้หลักสูตรสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  
 จุดเด่น - 

 โดยมีจุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ - 
 ข้อเสนอแนะ  
 หลักสูตรฯ ควรมีการเขียนผลการประเมินตนเองท่ีกระชับ ชัดเจน เน้นกระบวนการ PDCA ของผล
การด าเนินงานในปีท่ีประเมิน และควรเน้นให้เห็นถึงการรายงานผลการปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินกระบวนการด าเนินงานท่ีผ่านมา และหากเป็นตัวบ่งช้ี           
เชิงผลลัพธ์ให้แสดงข้อมูลแนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง  
 ข้อมูลตัวเลของค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ควรใช้ข้อมูลจากระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันท้ังหมดในการค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าส่ัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ท่ี 55 /2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง          
ประจ าปีการศึกษา 2562  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในวันท่ี 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์   ประธานกรรมการ 
 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา    ธาราเวชรักษ์    กรรมการ 
 3) อาจารย์กีรติ             วุฒิจารี    กรรมการ 
 4) นางสาวธนิณี            นิติธรรมบัณฑิต    เลขานุการ 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ท าการประเมิน 
 25  มิถุนายน พ.ศ. 2563   
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ห้อง 201 ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน 6 พื้นท่ี  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีได้พัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตาเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2555  โดยในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีปรัชญาของหลักสูตร ฯ ในการบูรณาการองค์ความรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ  สันทัดในศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ ภาษาและเทคโนโลยี สร้างคนดีท่ีเป็นคนเก่ง  เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่สังคม ภายใต้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ คือ 1)เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในด้านบริหารธุรกิจ2)เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินธุรกิจ  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
4)เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม   

7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของ   
การรายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูล

ท่ีตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จส้ินการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   - ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนนักศึกษา (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนผู้ประกอบการ (ถ้ามี) 
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8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.03 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.48 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ดี 
องค์ประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.42 ดี 
 
 8.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาท่ีก าหนด   
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ ผ่าน 

 

สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่พิษณุโลก 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.    5 ข้อ ผ่าน   5 ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

=  ......... 4.22 
 

=  ......... 4.24 
  

2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 14x100=31.11 
= 31.11x5/100 1.56 

29x100=76.31 
=  76.31x5/100 3.82 45 38 

2.2  (ระดับปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
 ปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

- 
=  ....-...... - 

- 
=  ..-....... 

- 

   

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 องค์ประกอบที่ 2  2.89  4.03 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา   3 3  3 3 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   3 3  3 3 
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา   4 4  3 3 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3  3.33  3.00 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์     3    3 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)     4.44     4.44 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   2x100 =40 = 40/20x5 

= 5 

4.44 

2x100 =40 = 40/20x5 
= 5 

4.44 

5 5 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2x100=40 =  40/60x5 

=3.33 
2x100=40 =  40/60x5 

=3.33 5 6 
ผศ.   2   คน รศ.   -    คน ผศ.   2   คน รศ.   -    คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  2.4x100 =40 
= 48x5/20= 5 

2.4x100 =40 
= 48x5/20= 5 

5 5 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ....4...   ผลรวม 0.8  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ....4....   ผลรวม 0.8  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ...2.....   ผลรวม 1.6  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ....2....   ผลรวม 1.6  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์   4 4  3 3 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4  3.81  3.48 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร    3 3   3 3 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    3 3   3 3 
5.3 การประเมินผู้เรียน    3 3   3 3 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา   11 

= 100 5 
11 

=100 5 
 แห่งชาติ 11 11 

  ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  ...11........  ข้อ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  ....11...  ข้อ 
 ท าได้ 

..11.... ข้อ 
ท าไม่ได้         
....-... ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได้ 
...-......    

ท าได้ 
..11.... ข้อ 

ท าไม่ได้         
....-... ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได้ 
...-......    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5  3.50  3.50 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    3 3   3 3 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6  3.00  3.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.40 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.42 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

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

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
 

ตัว
บ่ง

ชี้ใ
นอ

งค
์ปร

ะก
อบ

ที่ 
2-

6 
   

2   4.03 4.50 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 3.00   3.00 ปานกลาง 

4.  อาจารย์ 3 3.48   3.48 ดี 
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.67  3.50 ดี 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.21 3.50 4.03 3.42 ดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี ดีมาก  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 
ตัวบ่งชี้  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 ข้อเสนอแนะ :  - 
  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. หลักสูตรฯ ควรมีการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ความส าคัญของหลักสูตรฯ ในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการตลอดจนเป็น
การเพิ่มอัตราการมีงานท า  
         2. ควรมีแผนในการใช้ประโยชน์จากศิษย์ เก่าท่ีมี ศักยภาพ เพื่ อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ             
ท้ังในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. หลักสูตรฯ ควรมีแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในแต่ละช้ันปีท่ีเหมาะสมตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 2. หลักสูตรฯ ควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ เช่น ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการส่ือสาร และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 จุดเด่น 
       1. หลักสูตรฯ มีเกณฑ์ในการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีชัดเจน 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักท่ีเหมาะสมตามความสามารถและความเช่ียวชาญ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการ 
 2. หลักสูตรฯ มีแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีชัดเจน รายบุคคลอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
 
 
 
 



 

               ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
      1. ควรมีกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านมีการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนักท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

     2. ควรมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล แผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์โดยเฉพาะการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 จุดเด่น 

     - หลักสูตรฯ มีเกณฑ์ในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนท่ีชัดเจนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์    
ความเช่ียวชาญ ตลอดจนผลงานวิชาการ 
          ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
            1. เนื่องจากท้ัง 5 พื้นท่ีเป็นหลักสูตรเดียวกันควรมีแนวทางในด าเนินการในการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบ              

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตร และการน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. หลักสูตรฯ ควรมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย       

การบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการประเมินผลจาการบูรณาการฯ เพื่อน าไปสู่

การด าเนินงานและการปรับปรุงผลจากการด าเนินงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
         ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

      1. การรายงานกระบวนการท างานควรรายงานกระบวนการและผลของการด าเนินการตามวงจร  

PDCA จะท าให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตามระบบกลไกท่ีต้ังไว้ การประเมินกระบวนการ และการน าผลจาก

การประเมินมาสู่การปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

      2. ควรน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามาเรียงล าดับ

ความส าคัญและความจ าเป็นเพื่อน ามาสู่การปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาซึ่งส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

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

วันที่  25 มิถุนายน 2563 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.  - ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับ 

- คณะกรรมการประเมินกล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและแนะน าทีมงาน 
09.30–12.00 น.  - คณะกรรมการตรวจประเมิน ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สนทนา

แลกเปลี่ยนตามรายองค์ประกอบ 1-6 ผ่านระบบ Video Conference  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.       - คณะกรรมการตรวจประเมิน ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สนทนา

แลกเปลี่ยนตามรายองค์ประกอบ 1-6 ผ่านระบบ Video Conference (ต่อ) 
16.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ประชุมสรุปผลการประเมิน 
16.30-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการโดยวาจา ผ่านระบบ 

Video Conference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน   พื้นที่พิษณุโลก 

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

  

 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ค 
Common Data Set 

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

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1 จ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 
3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  
4 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
4 

6 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 

 

7 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
8 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
 

9 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน

2 



 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
10 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 

11 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
12 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
 

13 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
14 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
15 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
 

16 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

17 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

 

18 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
19 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
20 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
21 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
22 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
23 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 


