
 
  

  
 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ปการศกึษา 2563 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
คณะวิทยาการจดัการ เกณฑมาตรฐาน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2563 
 

 

รายงาน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 



 
คํานํา 

 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ระดับปริญญาตรี เปนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สป.อว)

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหลักสูตรใหไดขอมูลที่สะทอนถึงอัตลักษณ และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑประกัน

คุณภาพดังกลาว ซึ่งประกอบดวย 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี  

 คณะผูประเมินขอขอบคุณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานที่ใหความรวมมือใหขอมูลเพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

(รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย  สัตรารักษวิทย) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจําปการศึกษา 2563 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 
 

  หนา 
   

 คํานาํ  
 สารบัญ  
 บทสรปุสาํหรบัผูบริหารตรวจสอบ  
 วิธีการประเมิน  
 รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
 บทที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชีโ้ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 
 - ผลการประเมนิคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงช้ี 1 
 บทที่ 2 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 
 - ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปการศกึษา 2563 6 
 - ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2) 8 
 ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ภาพถายกิจกรรม 

 

   
 

  

 

 

 

 

 



 
 

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) 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอยางตอเน่ือง แตยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนในการออกแบบระบบการประกันคุณภาพ
ของตัวบงช้ีที่เปนกระบวนการ ทําใหผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการดําเนินงานยังไมดีขึ้นอยางชัดเจน 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  
**หมายเหตุ ขอความอนุเคราะหกรรมการตรวจประเมินกรอกขอมูลสวนน้ีเน่ืองจากเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาของหลักสูตร 

 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

1. การดําเนินงานตามกระบวนการตางๆ ยังไมถือวาเปนการประกันคุณภาพ เน่ืองจาก 
1) เปาหมายที่กําหนดไมไดวัดผลลัพธของการดําเนินงานที่เปน “คุณภาพ” 
2) การดําเนินการไมไดสงผลชัดเจนตอคุณภาพที่กําหนด 
3) ไมชัดเจนวาขั้นตอนดําเนินการอยางไร ไมสามารถ repeat และนําไปเปนตัวอยางได 

2. การกําหนดเปาหมาย “ตัวช้ีวัดคุณภาพ” ของตัวบงช้ีที่เปนกระบวนการ ใหกําหนดเปนของภาพรวมของกระบวนการ ไมตองกําหนดในแตละประเด็นยอย 
3. การทํา PDCA เพ่ือไตระดับของคุณภาพใหพิจารณาในภาพรวมโดย กําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพของกระบวนการ จะเปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ไดตามความ

เหมาะสม 
 

 

 



 
วิธีการประเมิน  

          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลงัการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โดยกําหนดวันประเมินระหวางวันที่ 14 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงช้ี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจํา เพ่ือ
แนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาฯลฯ 
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนินกิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหารหลักสูตร คณาจารย และผูที่เก่ียวของ เปดโอกาสใหหลักสูตรไดช้ีแจง ทําความเขาใจรวมกัน เปน
อันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากน้ันคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชือ่ถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ 
(1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุมของบุคลากร
ของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย) 
ประธานกรรมการ 

 
………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี  ศริิโภคาภิรมย) 

กรรมการ 
 

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 

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

ผูชวยเลขานุการ 
 

 



1 

บทที่ 1 

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
ผลประเมินโดยกรรมการ เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

 ผาน 
 ไมผาน 

1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

2.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

3.คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

5.คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมี
ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวชิานั้น 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 ประกาศใชในปท่ี 8) 

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2563 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน    ผาน    
   ไมผาน 

   ผาน    
   ไมผาน 

 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
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หมวดที่ 2  อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

4.2 คุณภาพอาจารย  4.44 คะแนน 4.44 คะแนน   

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารยที่คุณวุฒิปรญิญาเอก 4 คน 
 

รอยละ 
20 

รอยละ 80  5 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 
อาจารย 3 คน รศ. - คน ผศ. 2 คน 

รอยละ 
45 

รอยละ 40 3.33 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
คานํ้าหนัก ผลรวม

ถวงนํ้า 
หนัก 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1.อ.ดร.ศรินธร  ไชยรัตน 2  1        1.00 
2.อ.ดร.อัญชลี  เยาวราช  4  1        1.40 
3.อ.ธันยนิชา  วิโรจนรุจน  1   1       1.00 
4.ผศ.ดร.ธันยธร  ติณภพ 1          0.20 
5.ผศ.ดร.ธีรนิกษ  ศิริโวหาร    2       1.60 
             

 
รอยละ 

15 

 
รอยละ 92 

 
5 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินครบทกุเรื่อง
และมีแนวโนมการ
ดําเนินงานดทีุกเรื่อง 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ที่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 คน 
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 3 คน 
4 จํานวนผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 3 คน 
5 คาเฉล่ียที่ไดจากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5) คาเฉล่ีย 4.23 
    

 
คาเฉล่ีย 
4.51 

 
คาเฉล่ีย 4.23 

 
4.23 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 11 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 9 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)  

5 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว  0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  3 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  0 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  1 
   

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 100 

 
5 คะแนน 

 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา   

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 4 ขอมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน  
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 4 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 4 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

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 
- รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชีก้ารดําเนินงาน 100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 100 

 
5 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 
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บทที่ 2 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคณุภาพของหลกัสูตร ปการศึกษา 2563 

ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

 

ผาน  ผาน 
 ไมผาน 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

 

 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ไมไดมาตรฐาน 

หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ไมไดมาตรฐาน 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คาเฉลี่ย 4.51 4.23 คะแนน 4.23 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 5.00 คะแนน 5 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.62 คะแนน 4.62 คะแนน  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 คะแนน 3.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ระดับ 4 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  4.44 คะแนน 4.44 คะแนน  
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ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

  4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20 5 คะแนน 5 คะแนน  

  4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 45 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน  

  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 15 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย 4.15 คะแนน 3.81 คะแนน  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 4 คะแนน 2 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 ระดับ 3 คะแนน 2 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 5 คะแนน 5 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 มีการนําผลประเมิน 
ของมคอ.7 ป ท่ีผานมา 
มาปรับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการจัดหนา
ราน เปนตน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 คะแนน 3.00 คะแนน  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 คะแนน 3 คะแนน  

คะแนนผลการประเมิน 3.90 คะแนน 3.44 คะแนน  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร  

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวนตัวบงชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมนิ 
 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทกุ
ตัว

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2   4.62 4.62 ระดับคุณภาพดมีาก 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00   3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 3.81   3.81 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน 
การประเมินผูเรยีน 

4 2.00 3.33  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคประกอบที่  6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1  3.00  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 3.21 3.25 4.62 3.44 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี ดีมาก ดี ระดับคุณภาพดี 

 
ผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางการปรบัปรุง 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ แมการสํารวจความพึงพอใจของนายจางเพ่ือการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF ไดตามเกณฑคือ มากกวา 20% ของ
ผูสําเร็จการศึกษา แตจํานวนผูสําเร็จการศึกษานอย (11 คน ไดผลประเมิน 3 คน) ไมสามารถที่จะนํามาใชในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหรือการเรียนการสอนได 
คําถามที่ใหนายจางประเมินบางขอมีความหมายที่กวาง ยากตอการประเมิน อาจตีความไมเหมือนกัน ผลที่ไดจากการประเมินไมสามารถตีความเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนได 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางการปรบัปรุง 
1. การเตรียมความพรอมของนักศึกษา การกําหนดวาควรเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรอยางไร ควรมาจากการวิเคราะหผลการศึกษาของรุนที่
ผานมาวานักศึกษาควรเสริมพ้ืนฐานอะไรบาง ควรจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนฐานความรู และวัดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือนํามาปรับปรุงกิจกรรมตอไป 

2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรระบุทักษะการเรียนรูที่จําเปนของนักศึกษาเพ่ือใหประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ มีการวัด
ทักษะน้ันๆ และจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนาทักษะน้ันๆ ใหเปนระบบ เมื่อพัฒนาแลว วัดความสัมฤทธิผล (วัดทักษะ) เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ
ตอไป 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางการปรบัปรุง 
ผลงานวิจัยของอาจารย ผลงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญเปนการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษาของบางกิจการ ในบางพ้ืนที่ ทําใหเปนขอจํากัดในการขยายองคความรูของ
สาขาวิชา ควรพัฒนางานวิจัยเชิงเปรียบเทียบทั้งรูปแบบการคาปลีก พ้ืนที่ หรือกลุมผูบริโภค ซึ่งอาจทําใหสามารถพัฒนาองคความรูใหม และนําไปตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติใหมากขึ้นหรือระดับนานาชาติ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางการปรบัปรุง 
1.การทําความเขาใจกับการประกันคุณภาพในประเด็นของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ควรศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให
เขาใจชัดเจนวาประเด็นตางๆ มีความหมายอยางไร คุณภาพของแตละประเด็นคืออะไร การดําเนินการใหเกิดคุณภาพมีแนวทางอยางไรและอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษามาอบรมใหความรู ความเขาใจในแตละประเด็น ซึ่งมีความสําคัญมากที่สุด ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ควรวิเคราะหหลักสูตรวาเหตุใดถึงไมเปนที่สนใจของผูเรียน ทําใหรับนักศึกษาไดนอย 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางการปรบัปรุง 
การระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนเฉพาะของหลักสูตร เชน หองปฏิบัติการ 
ฐานขอมูลที่เก่ียวของกับสาขาวิชา ตําราที่สําคัญ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนของรายวิชา สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ควรมีวามีครบถวนหรือไม 
หากไมครบถวนจะตองจัดหาเพ่ิมดวยวิธีใด เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม ที่เพียงพอ 
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ภาคผนวก 

 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

 - กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

-  ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                        
                
 
 



 

                     
 
 

 

 


