
องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

ปการศึกษา 2557 

 เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ตลอดปการศึกษา หลักสูตรมีจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร ไมต่ํากวา 5 คน 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

 

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการ

กําหนดมาตรฐานดานคุณสมบัติอาจารย

ผูสอนท่ีเขมงวดมากข้ึน เชน ตองเปนผูท่ีจบ

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของ

หรือสัมพันธกันเทานั้น 

5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการ

กําหนดมาตรฐานดานคุณสมบัติอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระท่ี

เขมงวดมากข้ึน เชน ตองเปนผูท่ีจบ

การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของ

หรือสัมพันธกันเทานั้น 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี) 

 

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการ

กําหนดมาตรฐานดานคุณสมบัติอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเขมงวดมากข้ึน 

เชน ตองเปนผูท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ในสาขาท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธกันเทานั้น 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   
 

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการ

กําหนดมาตรฐานดานคุณสมบัติอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธท่ีเขมงวดมากข้ึน เชน 



 เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเหตุ 

ตองเปนผูท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา

โท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาท่ี

เก่ียวของหรือสัมพันธกันเทานั้น 

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 
 

 

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมี การ

กําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

ท่ีเขมงวดมากข้ึน  พรอมท้ังไดกําหนด

มาตรฐาน ดานจํานวนภาระงานของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเกิน 5 

เรื่อง การศึกษาอิสระตองไมเกิน 15 เรื่อง 

ซ่ึงในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไมได

ดําเนินการติดตามภาระงานอยางเปน

ทางการ จึงเปนผลใหภาระงานของอาจารย

ท่ีปรึกษาบางทาน ไมเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 
 

 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐาน 

 

ไมบรรลุเปาหมายรอยละ 80 (รายละเอียด

ดังเอกสารในหนาถัดไป) 

 

 

 

 



การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ลําดับ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม

และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

ไมมี เนื่องจากไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรในระหวางปการศึกษา 

2557 จึงเปนเหตุใหเกิดรอยตอในแงของ

การสื่อสารขอมูล และการประสานงานเพ่ือ

ประชุมวางแผนติดตามการดําเนินงาน

หลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ

กรอกมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

มี  

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มี ในภาคเรียนท่ี 1 ยังไมทราบความชัดเจนใน

การทํา มคอ. ของบางรายวิชา เชน 

การศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ และสัมมนา 

จึงเปนเหตุให ไมสามารสง มคอ. ไดตาม

กําหนดเวลา 

ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 2 ไดดําเนินการแกไข จน

สงครบทุกวิชา 

4 จัดทํารายงายผลการดําเนินการ

ของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐

วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ไมมี ในภาคเรียนท่ี 1 ยังไมทราบความชัดเจนใน

การทํา มคอ. ของบางรายวิชา เชน 

การศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ และสัมมนา 

จึงเปนเหตุให ไมสามารสง มคอ. ไดตาม

กําหนดเวลา 

ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 2 ไดดําเนินการแกไข จน

สงครบทุกวิชา 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗

ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

มี  



ลําดับ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ

๒๕ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

ไมมี เนื่องจากไมไดมีการประชุมในขอท่ี 1 อยาง

ชัดเจน จึงทําใหไมมีการระบุวิธีการในการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตั้งแตภาคการเรียนท่ี 1 

ท้ังกรรมการ ยังขาดความรูเขาใจในวิธีการ 

ข้ันตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

นอกเหนือจากนั้น สถาบัน ไดมีขอกําหนด

ใหปรับเปลี่ยนจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ไปเปนการทวนผลการเรียนรู ซ่ึงตองทวน

เปนจํานวนท้ังสิ้น 100% ของทุกวิชาท่ีเปด

สอนในปการศึกษา ซ่ึงตองทําการทวน

ยอนหลังกลับไปในภาคการเรียนท่ี 1 เปน

เหตุใหกรรมการไมสามารถดําเนินการไดทัน 

เนื่องจากอยูในชวงระยะเวลาการปรับปรุง

หลักสูตรดวย จึงไมไดดําเนินการในประเด็น

นี้ 

7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนกลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 

ปท่ีแลว 

มี  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

มี  

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละครั้ง 

มี  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

มี  



ลําดับ ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

11 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ี

มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม

นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม

๕.๐ 

มี  

12 ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕

จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

มี  

 

 

 

 


