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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

คณะบริหารศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร 25450181100562 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 รศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล วิทยาศาสตร์  ม.อุบลราชธานี ประธาน 
2 ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน ์ วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 อาจารย์ มณฑิรา แก้วตา นิติศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 2.99 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดย 
- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 
- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25 
- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 1) 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2) องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ 3) องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 , 2.67 และ 2.22 ตามล าดับ 

- เมื่อพิจารณาในภาพรวม หลักสูตร โดยมีปัจจัยน าเข้า ในระดับปานกลาง (2.52) กระบวนการ 
ในระดับดี (3.25) และ ผลลัพธ์ ในระดับดีมาก (4.10)  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

 - หลักสูตร ควรประเมินกระบวนการ ในทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ :  
- หลักสูตรไม่มีอาจารย์พิเศษ แต่มีวิทยากรพิเศษ จ านวน 21 คน ที่ท าการสอนในแต่ละรายวิชาแต่ละหัวข้อ 
(ใน SAR หน้า 70) จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าวิทยากรพิเศษทั้ง 21 คน มีคุณสมบัติตรงกับ
เกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ คือ มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น โดยหลักสูตร ได้เสนอรายชื่อผ่าน ค.กก.
วิชาการ และ ค.กก.ประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติตามล าดับแล้ว  
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ร้อยละของบัณฑิตของหลักสูตรสามารถหางานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี ค่อนข้างสูง 
(ร้อยละ 79.41)  
 

หลักสูตร ควรมีการ update ข้อมูลภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต โดยเป็นข้อมูลที่ยืนยันจากกอง
แผนงาน หรือหลักสูตรติดตามเอง เพ่ือยืนยันข้อมูล
กับหน่วยงานส่วนกลาง 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ :  
หลักสูตรควรพิจารณาจัดท าแบบฟอร์มการส ารวจบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมเติมจากข้อมูลของส่วนกลาง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีสะท้อนคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 

- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 
 

หลักสูตร ควรหาแนวทาง/กระบวนการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร เช่น การสอนเสริม การติวของรุ่น
พ่ี-รุ่นน้อง หรือ การจัดตารางสอนเพ่ิมเติมโดยไม่
กระทบภาระงานของอาจารย์ 
 

ข้อเสนอแนะ :  
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา – ควรประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม/

โครงการ ว่า ก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณสมบัติครบ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า และส าเร็จการศึกษาตามก าหนด
ระยะเวลาของหลักสูตร 

2. การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 – หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่ดีแก่นักศึกษา 
เช่น  
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 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยนักศึกษาผ่านเข้ารอบการคัดเลือกและเป็นตัวแทนในหลาย
ระดับ ดังนั้น หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ิมกระบวนการการส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถผ่าน
เข้ารอบสูงขึ้น และได้รางวัลในระดับชาติ 

 การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ – หลักสูตรมีผลงานที่ดี ดังนั้น ควรหาคู่เทียบเพ่ือแสดงถึง
คุณภาพของนักศึกษา และสามารถใช้เป็นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลงในเกือบทุกประเด็น ดังนั้น หลักสูตรควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ละเอียด เช่น ประเด็นหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4. การควบคุมดูแล และให้ค าปรึกษา – อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระอาจารย์ที่ปรึกษาค่อนข้าง
สูง มากกว่า 25 : 1 ดังนั้น หลักสูตรควรพิจารณาในเรื่องอัตราก าลังให้เหมาะสม  

5. เนื่องจากหลักสูตร ได้เปลี่ยนระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2560 ดังนั้น หลักสูตร
ควรชี้แจงรายละเอียดให้นักศึกษาเข้าใจ และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ทุนวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการ 
 

1. ควรสนับสนุนส่งเสริม/ กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุน
วิจัย เพ่ือผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ 
รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจ 

2. ควรผลักดัน และส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ และ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และการแบ่งภาระงานของ
อาจารย์ประจ าและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

หลักสูตรมีรายวิชาที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรขอสนับสนุนทุนวิจัย จาก
ภายในและภายนอก และน างานวิจัย มาบูรณการกับ
การเรียนการสอน  
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

หลักสูตร ควรมีการประเมินกระบวนการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา  
 

การก ากับการประเมินการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6)  

หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการก ากับการ
ด าเนินงาน ในทุกภาคการศึกษา เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษาถัดไป 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ใน
เกือบทุกประเด็น ดังนั้น หลักสูตรควรออกแบบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาจัดหาหรือปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

1) นักศึกษามีความประทับใจในเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ที่ให้ความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด มี
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ดี มีรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เ รียนและสาขา
วิชาชีพ 

2) นักศึกษาเห็นว่า การเลือกสายวิชาชีพในชั้นปีที่ 3 เทอม 2 อาจจะช้าไป เพราะนักศึกษาต้องการ
เรียนรู้ในรายวิชาสายวิชาชีพเร็วขึ้น ทั้งนี้ หากตัดสินใจเลือกแล้วพบว่า ไม่ตรงกับความต้องการ จะไม่สามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที อาจต้องเปลี่ยนสายวิชาชีพ และไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
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2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) - - ไม่ประเมิน 

6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 5 5.00 ผ่านประเมิน 

 
  
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.10 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.23 4.23 4.23 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 108 79.41 3.97 

  ผู้ส าเร็จฯ 136     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ  3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ  3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      2.22 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 1.2   1.67 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 0 0.0 0.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 0 0.0 0.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.20 24.0 5.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 15 100.00 5.00 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   3.00 3.00 
ผลรวม       38.87 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
  2.99 

         
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.10 4.10 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 2.22  -     -    2.22 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.33  -    3.25 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.52 3.25 4.10 

2.99 ปานกลาง ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

 
  



~ 11 ~ 
 

 

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








