รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ เกณฑมาตรฐาน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปการศึกษา 2563

รายงาน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

คํานํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ระดับปริญญาตรี เปนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สป.อว)
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหลักสูตรใหไดขอมูลที่สะทอนถึงอัตลักษณ และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑประกัน
คุณภาพดังกลาว ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
คณะผูประเมินขอขอบคุณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานที่ใหความรวมมือใหขอมูลเพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ลงชื่อ..................................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตรารักษวิทย)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหารตรวจสอบ
วิธีการประเมิน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชีโ้ ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้
บทที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปการศึกษา 2563
- ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
ภาคผนวก
- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ภาพถายกิจกรรม

1
1
6
6
8

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรบริหารธูรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีดวยคาเฉลี่ย 3.44 องคประกอบที่ไดระดับดีมากคือ องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 องคประกอบที่ไดระดับดีคือ
องคประกอบที่ 4 อาจารย มีคะแนนเทากับ 3.81 อีก 3 องคประกอบไดระดับปานกลางคือ องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 เทากัน เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดเชิงระบบพบวาปจจัยนําเขาไดระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.21) กระบวนการไดระดับดี (คะแนน
เฉลี่ยได 3.23) และผลลัพธไดระดับดีมาก (คะแนนเฉลีย่ 4.62)
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนในการออกแบบระบบการประกันคุณภาพ
ของตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดําเนินงานยังไมดีขึ้นอยางชัดเจน
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
**หมายเหตุ ขอความอนุเคราะหกรรมการตรวจประเมินกรอกขอมูลสวนนี้เนื่องจากเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาของหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การดําเนินงานตามกระบวนการตางๆ ยังไมถือวาเปนการประกันคุณภาพ เนื่องจาก
1) เปาหมายที่กําหนดไมไดวัดผลลัพธของการดําเนินงานที่เปน “คุณภาพ”
2) การดําเนินการไมไดสงผลชัดเจนตอคุณภาพที่กําหนด
3) ไมชัดเจนวาขั้นตอนดําเนินการอยางไร ไมสามารถ repeat และนําไปเปนตัวอยางได
2. การกําหนดเปาหมาย “ตัวชี้วัดคุณภาพ” ของตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการ ใหกําหนดเปนของภาพรวมของกระบวนการ ไมตองกําหนดในแตละประเด็นยอย
3. การทํา PDCA เพื่อไตระดับของคุณภาพใหพิจารณาในภาพรวมโดย กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ จะเปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ไดตามความ
เหมาะสม

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โดยกําหนดวันประเมินระหวางวันที่ 14 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจํา เพื่อ
แนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนินกิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหารหลักสูตร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปดโอกาสใหหลักสูตรไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปน
อันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร
เสนอไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อ
ดําเนินการตอไป
2) การตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูล
2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ
(1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุมของบุคลากร
ของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
…………………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย)
ประธานกรรมการ
…………………………………………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย)
กรรมการ

…………………………………………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี)
กรรมการและเลขานุการ

…………………………………………………………………..
(นายชัยวัฒน สรอยเวที)
ผูชวยเลขานุการ

1

บทที่ 1
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงชี้โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดยกรรมการ
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน

เกณฑการประเมิน
1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง
3.คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง
4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมี
ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6 ประกาศใชในปที่ 8)

หมายเหตุ

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

ตัวบงชี้

เปาหมาย
2563
ผาน

ผลการดําเนินงาน

 ผาน
 ไมผาน
หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ
 ผาน
 ไมผาน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

2
หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย

เปาหมาย
2563

ตัวบงชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

4 ระดับ

4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยที่คุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

0.20

1.อ.ดร.ศรินธร ไชยรัตน
2.อ.ดร.อัญชลี เยาวราช
3.อ.ธันยนิชา วิโรจนรุจน
4.ผศ.ดร.ธันยธร ติณภพ
5.ผศ.ดร.ธีรนิกษ ศิริโวหาร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

2
4
1
1

ผลงานทางวิชาการ
0.40

0.60

1
1

0.80

1
2

คาน้ําหนัก
1.00

0.20

ผลงานสรางสรรค

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลรวม
ถวงน้ํา
หนัก
1.00
1.40
1.00
0.20
1.60

3 ระดับ

คะแนน

3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

4.44 คะแนน
รอยละ 80

4.44 คะแนน
5 คะแนน  บรรลุ

รอยละ
45

รอยละ 40

3.33 คะแนน  บรรลุ

รอยละ
15

รอยละ 92

5 คะแนน

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

รอยละ
20

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน
อาจารย 3 คน รศ. - คน ผศ. 2 คน
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ผลการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน

 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ

มีการรายงานผลการ
ดําเนินครบทุกเรื่อง
และมีแนวโนมการ
ดําเนินงานดีทุกเรื่อง

3
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ที่
1
2
4
5

รายการขอมูลพื้นฐาน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
จํานวนผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5)

หนวยวัด
11 คน
3 คน
3 คน
คาเฉลี่ย 4.23

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
รายการขอมูลพื้นฐาน

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

จํานวน
11
9
5
0
0
3
0
0
1

เปาหมาย
2563

ผลการ
ดําเนินงาน

คาเฉลี่ย
4.51

คาเฉลี่ย 4.23

รอยละ
80

รอยละ 100

คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

4.23 คะแนน  บรรลุ

 ไมบรรลุ

5 คะแนน

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน

4
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

เปาหมาย
2563

ผลการ
ดําเนินงาน

3 ระดับ

3 คะแนน

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

เปาหมาย
2563

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

2 ระดับ

2 คะแนน

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

5.3 การประเมินผูเรียน

4 ระดับ

2 ระดับ

2 คะแนน

รอยละ
100

รอยละ 100

5 คะแนน

ตัวบงชี้
3.1 การรับนักศึกษา

4 ระดับ

คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 บรรลุ
ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน

หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- จํานวนตัวบงชี้ที่ระบุไวใน มคอ.2 จํานวน 12 ขอ ไดแก ขอ 1-12
- จํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการในปการศึกษา 2563 จํานวน 10 ขอ ไดแก
ขอ 1-7, 9 และขอ 11-12
- รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชีก้ ารดําเนินงาน 100

4 ระดับ

 บรรลุ
 ไมบรรลุ

5
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เปาหมาย
2563

4 ระดับ

ผลการ
ดําเนินงาน

3 ระดับ

คะแนน

3 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน

6

บทที่ 2
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปการศึกษา 2563
ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.

คาเปาหมาย
ปการศึกษา 2563

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR)

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

หลักสูตรไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน

หลักสูตรไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน

คาเฉลี่ย 4.51

4.23 คะแนน

4.23 คะแนน

รอยละ 80

5.00 คะแนน

5 คะแนน

4.62 คะแนน

4.62 คะแนน

4 ระดับ
4 ระดับ
4 ระดับ

4 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
3.67 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3.00 คะแนน

4 ระดับ

4 คะแนน
4.44 คะแนน

3 คะแนน
4.44 คะแนน

ผาน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย

หมายเหตุ

7
ตัวบงชี้
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

คาเปาหมาย
ปการศึกษา 2563
รอยละ 20
รอยละ 45
รอยละ 15
4 ระดับ

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR)

4 ระดับ
4 ระดับ
4 ระดับ
รอยละ 100

4 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
5 คะแนน

2 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
5 คะแนน

3.75 คะแนน

3.00 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน
3.90 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน
3.44 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4 ระดับ
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนผลการประเมิน

5 คะแนน
3.33 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
4.15 คะแนน

หมายเหตุ

5 คะแนน
3.33 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3.81 คะแนน

จํานวนรายวิชาในมคอ.3
และมคอ.5 ไดตรวจสอบ
แ ล ว มี จํ า น ว น เ ท า กั น
จํานวน 47 รายวิชา เชน
ได มี ก ารนํ า ผลประเมิ น
ของมคอ.7 ป ที่ ผ า นมา
มาปรับการเรียนการสอน
ในรายวิ ช าการจั ด หน า
ราน เปนตน

8
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน

คะแนน
ผาน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้
ในองคประกอบที่ 2-6

องคประกอบ

จํานวนตัวบงชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

ผานการประเมิน
2
3
3
4
1
13

ผลการประเมิน
 ไดมาตรฐาน

4.62

3.00
3.81
2.00

3.33

4.62
3.00
3.81
3.00

3.21
ดี

3.00
3.25
ดี

3.00
3.44
ดี

4.62
ดีมาก

 ไมไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ แมการสํารวจความพึงพอใจของนายจางเพื่อการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF ไดตามเกณฑคือ มากกวา 20% ของ
ผูสําเร็จการศึกษา แตจํานวนผูสําเร็จการศึกษานอย (11 คน ไดผลประเมิน 3 คน) ไมสามารถที่จะนํามาใชในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหรือการเรียนการสอนได
คําถามที่ใหนายจางประเมินบางขอมีความหมายที่กวาง ยากตอการประเมิน อาจตีความไมเหมือนกัน ผลที่ไดจากการประเมินไมสามารถตีความเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนได
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษา การกําหนดวาควรเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรอยางไร ควรมาจากการวิเคราะหผลการศึกษาของรุนที่
ผานมาวานักศึกษาควรเสริมพื้นฐานอะไรบาง ควรจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มพื้นฐานความรู และวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อนํามาปรับปรุงกิจกรรมตอไป
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรระบุทักษะการเรียนรูที่จําเปนของนักศึกษาเพื่อใหประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ มีการวัด
ทักษะนั้นๆ และจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนาทักษะนั้นๆ ใหเปนระบบ เมื่อพัฒนาแลว วัดความสัมฤทธิผล (วัดทักษะ) เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ
ตอไป
องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
ผลงานวิจัยของอาจารย ผลงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญเปนการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษาของบางกิจการ ในบางพื้นที่ ทําใหเปนขอจํากัดในการขยายองคความรูของ
สาขาวิชา ควรพัฒนางานวิจัยเชิงเปรียบเทียบทั้งรูปแบบการคาปลีก พื้นที่ หรือกลุมผูบริโภค ซึ่งอาจทําใหสามารถพัฒนาองคความรูใหม และนําไปตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติใหมากขึ้นหรือระดับนานาชาติ
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1.การทําความเขาใจกับการประกันคุณภาพในประเด็นของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ควรศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให
เขาใจชัดเจนวาประเด็นตางๆ มีความหมายอยางไร คุณภาพของแตละประเด็นคืออะไร การดําเนินการใหเกิดคุณภาพมีแนวทางอยางไรและอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษามาอบรมใหความรู ความเขาใจในแตละประเด็น ซึ่งมีความสําคัญมากที่สุด ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ควรวิเคราะหหลักสูตรวาเหตุใดถึงไมเปนที่สนใจของผูเรียน ทําใหรับนักศึกษาไดนอย
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
การระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนเฉพาะของหลักสูตร เชน หองปฏิบัติการ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ตําราที่สําคัญ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนของรายวิชา สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ควรมีวามีครบถวนหรือไม
หากไมครบถวนจะตองจัดหาเพิ่มดวยวิธีใด เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม ที่เพียงพอ
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563
- กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563
- ภาพประกอบ

