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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกํากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 - 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.36 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 2.22 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.11 ดี 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร การตลาด     

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ บริหารศาสตร ์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่านประเมิน 

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.71   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.60 4.60 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 51.00 82.26 

  ผู้สําเร็จฯ 62   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   8.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   6.67   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 0.4   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   
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 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 0.40 8.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  14.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   12 100.0 

    12 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับ
คุณภาพด ี
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.36 4.36 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 2.22  -     -    2.22 ปานกลาง 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.52 3.50 4.36 

3.11 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 - 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- บัณฑิตเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานในพื้นที่

และต่างพื้นที่ 

- บัณฑิตมีงานทําหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

ในสัดส่วนที่สูง 

- หลักสูตรการตลาดค้าปลีกบัณฑิตจบแล้วมโีอกาส

ได้งานทําร้อยละ 100 

ควรเพิ่มจํานวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการสะท้อนคุณภาพ
บัณฑิตและนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้ดีย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อน

จะสําเร็จการศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับการ

ทํางาน การจัดทําสื่อโฆษณาสมัยใหม ่

- ควรมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า หรือให้ศิษย์เก่ามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษาการตลาดค้าปลีกเป็นคนที่มีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ 

- นักศึกษาได้รับการดูแลและให้คําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นอย่างดี 

 

 

- ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้คําปรึกษาเพื่อ
นําเอาข้อมูลมาใช้ในการในการวิเคราะห์ วางแผนการ
ให้คําปรึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
- ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการของ
นักศึกษาใหม่ที่นอกเหนือจากโครงการเตรียมความ
พร้อมฯของมหาวิทยาลัย และมีการวัดประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ควรเพิ่ม กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ในแต่ละปี
การศึกษาให้มากขึ้น 
 

- ส่งเสรมินักศกึษาให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

ทั่วถึง 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการน้อย 

 

 

- ควรผลักดันแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ของ

หลักสูตรทั้งในด้านการศึกษาต่อและการทําตําแหน่ง

ทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทําผลงาน

ทางวิชาการให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- การกํากับ ควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนสอน

ให้เป็นมาตราฐานเดียวกันระหว่างการตลาดและ

การตลาดค้าปลีก 

 

- ควรกําหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะได้นําเอาผลที่ได้มาใช้ในการกํากับ ควบ
คุณภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - ควรมีรูปแบบในการประเมินสิ่งสนับสนุนจาก
นักศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ ชัดเจน
นอกเหนือจากการสอบถาม 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสัมภาษณน์ักศึกษา 

1. ควรรายงานผลการประเมินรายวิชาและแผนปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 

2. นักศึกษาอยากให้มีวารสารที่เกี่ยวกับการตลาดเพิ่มให้ได้ความรู้ใหม ่ๆ ที่ทนัสมัย 

3. เอกสารประกอบการสอนควรจัดทําเป็นรูปเล่ม 

4. ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะในคณะเพื่อความสะดวก 

5. จํานวนชั่วโมงเรียนของกลุ่มคา้ปลีกยาวนานจนเกินไป (เรียนติดต่อกัน 6 ช่ัวโมง) 
6. อยากให้เพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เชน่ สื่อโฆษณาสมัยใหม ่พฤติกรรมของผู้บริโภค การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


