
     บันทึกขอความ 

สวนราชการ    ฝายประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ  โทร.1515 

ท่ี   ปก 0062/2553    วันท่ี   16   มิถุนายน  2553 

เรื่อง ขอสงสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจําป

การศึกษา 2552 

เรียน ผูบริหาร / หัวหนากลุมสาขา / หัวหนาสาขา / กรรมการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา  
   

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ  ไดจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2552  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน 2553  ณ  หองประชุม 5724  คณะ
วิทยาการจัดการ  แลวนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการผูตรวจประเมินไดดําเนินการสรุปผลการตรวจประเมินเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขอสรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวมพรอมขอเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับสาขาวิชา   
 
สาขาวิชาทําการประเมินตนเองจํานวนท้ังส้ิน  3 องคประกอบ 6 ตัวบงชี ้
องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนซ่ึงบุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.5   สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
องคประกอบท่ี  3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
 
 
 



องคประกอบท่ี  10  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาย “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 
 ตัวบงช้ีท่ี 10.2 : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม 
หมายเหตุ : สําหรับองคประกอบท่ี 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.2  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สามารถ
ประเมินไดเพยีง  2  สาขาวิชา  ไดแก  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ และ สาขาวิชาการ
ประกอบการธุรกิจ  ท่ีเหลืออีก 16  สาขาวิชา  ไมสามารถประเมินได (ตามเห็นผลแนบทาย) 
 

ผลการประเมิน  ดังน้ี 
 
สาขาวิชา ประเมิน

ตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลการประเมิน 

1.  การตลาด 2.16 2.00 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
2.  ธุรกิจระหวางประเทศ 2.00 1.60 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
3.  การบัญชี 2.33 2.20 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับดี 
4.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 2.16 1.80 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
5.  การเงินการธนาคาร 2.50 2.40 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับดี 
6.  การบริหารทรัพยากรมนุษย 2.33 2.20 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับดี 
7.  การจัดการธุรกิจบริการ 2.00 2.00 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
8.  การประกอบการธุรกิจ 2.00 1.80 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
9.  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2.66 2.60 การดําเนินงานของสาขาวิชาอยูในระดับดีมาก 

10.  วิทยุโทรทัศน 2.00 1.80 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
11.  การส่ือสารการแสดง 1.83 1.60 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
12.  การประชาสัมพันธ 2.16 2.00 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
13.  วิทยุกระจายเสียง 2.17 2.00 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
14.  การภาพยนตร 2.00 1.80 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
15.  วารสารศาสตร 1.83 1.60 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
16.  การโฆษณา 2.16 2.00 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 
17.  การแพรภาพและเสียงผาน
ส่ือสมัยใหม 

2.00 1.80 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับพอใช 

18.  ภาพเคล่ือนไหวและ
ส่ือผสม 

1.83 1.00 การดําเนนิงานของสาขาวิชาอยูในระดับยงัไมได
คุณภาพ 

 
 



ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ไดพิจารณาในขอประเด็นตางๆในภาพรวม เพื่อจะได
เปนประโยชนตอสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ  ในการนําไปปรับปรุงแกไขใหเกิด
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารงานของแตละสาขา โดมี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 
1. ผลการดําเนินงานกับเอกสารหลักฐานท่ีแสดงไมสอดคลองกัน และเอกสารหลักฐานท่ีใช

แสดงไมถูกตองกับเกณฑการประเมิน 
2. การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ไมควรเขียนตามเกณฑการประเมินควรเขียนรายงานผล

การดําเนนิงานตามส่ิงท่ีไดดําเนินการจริง 
3. การเขียนจุดแข็ง ควรเปนจุดเดนในเร่ืองนัน้ๆ ไมใชส่ิงท่ีเราดําเนินการอยูเปนปกติ  
4. ตัวบงช้ีท่ีควรนําไปวดัในระดับสาขา (เพิ่มเติม) ไดแก 

 
ลําดับท่ี ตัวบงชี ้

1 ตัวบงช้ีท่ี 2.9  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

2 ตัวบงช้ีท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป
ตามเกณฑ 

3 ตัวบงช้ีท่ี 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
4 ตัวบงช้ีท่ี 2.12 รอยละของนกัศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 

ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5 ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

6 ตัวบงช้ีท่ี 4.4 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

7 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 
 



 
ลําดับท่ี ตัวบงชี ้

8 ตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

9 ตัวบงช้ีท่ี 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
10 ตัวบงช้ีท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ขอเสนอแนะในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ตัวบงช้ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. สาขาควรมีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจกับ
อาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมายการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร ภายหลังจากท่ีมีการรับนโยบายในระดับคณะ 

 2. การจัดทําแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญควรจัดทําให
ครบทุกรายวิชาและเปนรูปแบบเดียวกันพรอมท้ังระยะเวลาใน
การจัดสงใหชัดเจน 

 3. ควรมีการจดัทํา Flow Chart รูปแบบการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนใหเปนรูปแบบเดยีวกัน และควรมีการทําวิจยัในชั้นเรียน 

ตัวบงช้ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

ควรมีการเช่ือมโยงในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนกบัระบบการปรับปรุงการมีสวนรวม
ของบุคคล องคการ และชุมชน โดยนําผลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล มาปรับปรุงระบบการมีสวนรวมของ
บุคคล องคการ และชุมชน 

ตัวบงช้ี 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ควรมีการสงเสริมใหอาจารยมีการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
และทําผลงานวิชาการ สําหรับในปนี้มีพฒันาการท่ีดีข้ึนจากปท่ี
แลว 
 ตัวช้ีวดัท่ี 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ตัวบงช้ี 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับ

1. การจัดกจิกรรมสําหรับนักศึกษาควรมีการดําเนินการในระดับ
สาขาในกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการเองได 



ตัวบงชี ้ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 2. จากการพจิารณาเอกสารหลักฐาน พบวา หลักฐานอางอิงท่ีใช

แสดงถึงการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกจิกรรมอยาง
ตอเนื่องได แตควรมีการระบุกิจกรรมการพฒันาใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
เชน ระบุขอบกพรองในการจัดกิจกรรมคร้ังท่ีผานมาและนํา
ขอเสนอแนะดังกลาวไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการในคร้ังตอไป 
 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม 

1. การจัดกจิกรรมสําหรับนักศึกษาควรมีการดําเนินการในระดับ
สาขาในกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการเองได 
2. กรณีท่ีสาขาวิชาอางอิงหลักฐานตามรายงานการประเมินตนเอง
ในระดบัคณะ ในตัวบงช้ีประเภทเดียวกนั จากการพจิารณา
เอกสารหลักฐานท่ีใชอางอิง พบวา รายช่ือผูเขารวมในแตละ
โครงการไมไดจําแนกรายช่ือนักศึกษาในแตละสาขาวิชา ดังนั้น
ทําใหคณะกรรมการไมสามารถประเมินตัวบงช้ีนี้ในระดับสาขา
ได  
3. กรณีท่ีสาขาท่ีไมไดอางอิงหลักฐานตามรายงานการประเมิน
ตนเองในระดับคณะ สามารถประเมินตัวบงช้ีนี้ในระดับสาขาได 

 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความรวมมือดวยดีมาโดยตลอดไว ณ โอกาสนี้ 
 


