
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วันที ่ 9  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
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1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งนั้น ใช้ชื่อว่า สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544 และมีการปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และใน
ปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ 
โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยน าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา โดยเน้นให้ค าอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่ระบุถึงส่วนของฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่จะผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” รวมทั้งการจัดรูปแบบเอกสารให้
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดท าเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 พ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
ล าปาง ตาก พิษณุโลกและน่าน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 31 คน  
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน 1.79  ระดับคุณภาพน้อย พบว่า 

- ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่  3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3 และ 5.1  ผลการประเมิน 1.76  

ระดับคุณภาพน้อย 

- กระบวนการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5.2,5.3,5.4 และ6.1 ผลการประเมิน 1.00 ระดับคุณภาพน้อย   

- ผลผลิต  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2.1 และ 2.2  ผลการประเมิน 3.52  ระดับคุณภาพดี 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ตามคาสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 
039/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจาปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 7 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
ในวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ดังนี้  
 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี      พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 
 2) นายณัฐพงค์ พยัฆคิน กรรมการ 
 3) นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด กรรมการ 
 4) นางสาวรุจิราพร  แสงปวง เลขานุการ 
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3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่  9  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2555  ปี
การศึกษา 2560 เป็นการใช้หลักสูตรระบบสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรกของกรอบ
ระยะเวลา  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 86 
(5/2559) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 108 (ธันวาคม 2559)  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมครั้งที่ 101  (1/2560)  วันที่ 6  มกราคม 
พ.ศ.2560  
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา (2559) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์มีประจ าหลักสูตรให้
รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากรอบนี้เมื่อพิจารณา
แล้ว พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 3 มีนาคม 2560 

มีการด าเนินงานบางพ้ืนที่ และบางพ้ืนที่มีปัญหาเรื่อง
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาตามกรอบเวลาแล้ว อาจารย์จะมี
กรอบเวลาการท างานไม่ถึง 9 เดือน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น : ผลประเมินผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
จุดที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาให้บัณฑิตได้รับ
งานท าที่สอดคล้องกับอาชีพที่ก าหนดใน มคอ.2 

หลักสูตรได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมในการ
เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ ให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น 
- เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน

บริหารธุรกิจ 6 พ้ืนที่ ครั้งที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

- เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ
มาตรฐานสากล 

- เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ ICT : Information and 
Communication Technology (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

- การจัดโครงการปัจฉิมมีการแนะแนวอาชีพและ
เชิญผู้ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และแนะน าการ
ท างานในอนาคตให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา :  
- ควรมีการวิเคราะห์ความพร้อมทางด้าน
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
วิชาการ 
- ควรมีกิจกรรมแนะแนววิชาชีพให้กับนักศึกษา
ที่ก าลังส าเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้งานท าตรงกับ
สาขาที่เรียน 

 
- จัดโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 

- จัดโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MOCK 

TOEIC)  

- จัดโครงการปัจฉิมมีการแนะแนวอาชีพและเชิญผู้ที่

มีประสบการณ์มาให้ความรู้และแนะน าการท างาน

ในอนาคตให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดที่ควรพัฒนา 

- จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
การส่งเสริมให้มีการเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ และ
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

- ควรให้อาจารย์มีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองในเรื่องการลาศึกษาต่อ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยต้องมีการติดตาม
แผนการพัฒนาของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์
น าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ท าผลงาน
วิชาการ งานวิจัย และอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
- ควรมีกระบวนการติดตาม มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และ มคอ.6 ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
- ควรมีกระบวนการก าหนดตัวผู้สอนและภาระ
การสอนให้ชัดเจนกว่านี้ 
- ควรมีประชุมเพ่ือวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ
และการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ควรออกแบบเครื่องมือในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างก าลัง
ศึกษาและใกล้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรได้จัดประชุมหลักสูตรอย่างน้อยเทอมละ 3 
ครั้ง เพ่ือ 
- ก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอน  

- การติดตามมคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

- ก าหนดตัวผู้สอนและภาระการสอนให้มีความ
เหมาะสมตามความสามารถความช านาญของ
อาจารย์แต่ละท่าน  

- ก าหนดรายวิชา ให้มีการบูรณาการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการหรืองานวิจัย 

- - ให้อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่ท าการสอน เพ่ือ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
based learning  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ควรระบุวิธีการประเมินความพอเพียงของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนของอาจารย์และนักศึกษา
ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจนพร้อมทั้งจัดท าสรุป
รายงาน 
- ควรระบุวิธีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
และจัดท าสรุปรายงานพร้อมประเด็นในการ
ปรับปรุง 

- หลักสูตรได้จัดท าแบบประเมินและสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

หลักสูตรและการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ือ

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนของอาจารย์และ

นักศึกษา   
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  
- ควรมีการวิเคราะห์ท ารายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ 
- ควรน าประเด็นผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ใชับัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  การวางแผนก่อนการประเมิน 
 ประธานคณะกรรมการได้เชิญผู้ประเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู้ประเมินแต่ละท่าน
ให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเข้าประชุมและกรรมการได้ปรึกษาหารือสรุปผลลัพธ์จาก
การอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากหลักสูตร  

หลังจากนั้นได้มีการจัดท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 1 วัน เสนอให้กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  
  2)  ระหว่างการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินได้เริ่มตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพ่ือเป็นการทวนสอบความถูกต้องของตัว
บ่งชี้ที่ระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลังจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินในตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกัน ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกันในแต่
ละตัวบ่งชี้ในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ในรายองค์ประกอบ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ที่เสนอให้กับกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าไปเพ่ืการปรับปรุงและพัฒนา 
  3)  หลังการตรวจเยี่ยม 
 คณะกรรมการประเมิน ได้สรุปผลข้อมูลจากการประเมินทั้งหมดให้กับกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับทราบ และตอบข้อสงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผู้รับการ
ประเมินมีความพึงพอใจและมีข้อมูลเพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลักฐานบางส่วนที่เป็นหลักฐานส าคัญในการ
ติดตามผลลัพธ์ มีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  อาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติงานจากผู้รับบริการจริงและผู้ปฏิบัติ เพ่ือท าให้ข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งการตัดสินผลมีความถูกต้องแม่นย า
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรได้ยืนยันผลการด าเนินการจากการตรวจเยี่ยมในเขตพ้ืนที่ เช่น ห้องปฏิบัติการ 
โปรแกรม Software บางส่วน เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานจริง 
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8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

  8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน  ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.52 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 1.67 น้อย 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.10 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 0.75 น้อย 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 1.79 น้อย 
 
  8.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไมผ่่าน  
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไมผ่่าน  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่ก าหนด ผ่าน หลักสูตรยัง

ไม่ได้การรับรอง
จาก สกอ. 

 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ 
 

สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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 หมายเหตุ  : 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 และ ข้อ 2 

เนื่องจาก  
1. พ้ืนที่เชียงใหม ่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  6 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

2. พ้ืนที่พิษณุโลก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  สาเหตุ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   1 คน
ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

3. พ้ืนที่เชียงราย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   2 คน คือ อ.ปรีชา พลชัย  และ อ.กิ่งกาญจน์ ปานสุรินทร์ 
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

4. พ้ืนที่ล าปาง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  5 คน  คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
5. พ้ืนที่ตาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   4 คน  คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ.    5 ข้อ ผ่าน   3 ข้อ ไม่ผา่น 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  10,857/23 

=  4.18 4.18 
10,857/23 

=  4.18 4.18 
113 113 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  211x100 
=  58.45 2.92 

194x100 
=  57.06 2.85 

361 340 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2     
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
 
3.1  การรับนักศึกษา   ระดับ 3 3.00  ระดับ 1 1.00 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   ระดับ 3 3.00  ระดับ 2 2.00 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา   ระดับ 3 3.00  ระดับ 2 2.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  3.00  1.67 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน   ระดับ 3 3.00   ระดับ 1 1.00 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)      3.30     3.30 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 3 6 x 100 

=  19.35 

 

6 x 100 
=  19.35 

 

31 31 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 3 5 x 100 

=  16.13 
5 x 100 

=  16.13 
31 31 

ผศ.   5   คน รศ.  -     คน ผศ.  5   คน รศ.  -    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 3 คะแนน  

  
4.6 x100 

=  14.84 
4.6 x100 

=  14.84 
31 31 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 10   ผลรวม 2  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน  10 ผลรวม 2  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 1   ผลรวม 0.4  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน  1   ผลรวม 0.4  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 1   ผลรวม 0.6 ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  1   ผลรวม 0.6  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 2   ผลรวม 1.6  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน  2   ผลรวม  1.6  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน -   ผลรวม  -  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน  -  ผลรวม   - 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์   ระดับ 3 3.00  ระดับ 2 2.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  3.10 

 
 2.10 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร    ระดับ 3 3.00   ระดับ 1 1.00 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน    ระดับ 3 3.00   ระดับ 1 1.00 
5.3 การประเมินผู้เรยีน    ระดับ 3 3.00   ระดับ 1 1.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา   12 x 100 

100 5.00 
 

 0 
 แห่งชาติ 12  

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  12   ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  12  ข้อ 
 ท าได ้

12 ข้อ 
ท าไม่ได้           
- ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
    

ท าได ้
 ข้อ 

ท าไม่ได ้
ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
   

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.50  0.75 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
 
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     *ไม่ได้

ประเมิน
ตนเอง 

  ระดับ 2 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6    2.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้)  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 1.79 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ น้อย 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การก ากับมาตรฐาน ไม่ผา่น หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 
   

2  -  - 3.52 3.52 ดี 

3.  นักศึกษา 3 1.67  -  - 1.67 น้อย 

4.  อาจารย ์ 3 2.10  -  - 2.10 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 1.00 0.67  - 0.75 น้อย 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1  - 2.00  - 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 1.79 น้อย 

ผลการประเมิน  1.76 1.00 3.52  
 น้อย น้อย ดี  
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวันที่  9  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรในเขตพ้ืนที่น าการประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยมาใช้ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต จึงท าให้ภาพรวมไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาในภาพรวมมีงานท าน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับคุณภาพการเรียนการ

สอนในหลักสูตรและผลลัพธ์ของหลักสูตร 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรน าผลการประเมินจากงานวิจัยด้านการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่หลักสูตรได้

จัดท าขึ้น และน าแบบประเมินนี้ไปด าเนินการในทุกเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ที่มาของผลลัพธ์เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

2. หลักสูตรควรวางแผนในการปรัปบรุงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

และควรพิจารณาว่า สาเหตุที่นักศึกษามีงานท าค่อนข้างน้อยควรจะหาวิธีการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ

และแก้ปญัหาของการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. กระบวนการเตรียมความพร้อมที่ด าเนินการจากการรับนักศึกษายังขาดความชัดเจน แนวปฏิบัติ

ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษารายบุคลลเพราะหลักสูตรท าในภาพรวม ไม่มีการแยกความ

แตกต่างนักศึกษารายบุคคล 

2. หลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  แต่ไม่มีการประเมินผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักศึกษาตามที่ระบุไว้ 

 
 แนวทางปรับปรุง :   

1. เมื่อหลักสูตรรับนักศึกษามาแล้วควรวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคนว่ายังขาดความรู้ที่เป็นศาสตร์ส าคัญ

ของหลักสูตรและมีการประเมินผู้เรียนว่ายังขาดคุณสมบัติในด้านใด หลักสูตรควรมีกระบวนการ

เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้ 

2. การเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา 

และควรน าโครงการนั้นมาวิเคราะห์และด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะส่งผลให้

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานและประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุข 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังขาดการประเมินในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  การบริหาร

อาจารย์และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ยังไม่เห็นภาพการด าเนินการที่สะท้อนความส าเร็จหรือ

กิจกรรมต่างๆ  

 
 แนวทางปรับปรุง :   

 

1. หลักสูตรควรวางแผนก ากับติดตามกระบวนการท างานทั้งในส่วนของการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยน าผลที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเหล่านั้นไป

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยประเมินกระบวนการดังกล่าว หากพบปัญหาให้มีการน าไปปรับปรุง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการด าเนินการในกิจกรรมที่พัฒนาการเรียน

การสอนแต่ยังขาดการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 

2. หลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการบูรณาการทางพันธกิจอีก 3 ด้านกับการจัดการเรียนการสอน

และยังขาดความเข้าใจในเรื่องการทวนสอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรวางแผนด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องและเป็นระบบเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าคัญของหลักสูตรคือการฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง

ควรวางแผนร่วมกันในการจัดการปฏิบัติ เช่น  Work Integrated Learning (WIL) 

2. คณะควรสร้างความเข้าใจให้ก้บอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนในด้านกระบวนการเรียนการสอนทั้ง

ด้านการบูรณาการกับพันธกิจอีก 3 ด้าน และการทวนสอบเพ่ือให้เกิดความาเข้าใจตรงกันทั้ง

ระบบ 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา :   

1. มีสิ่งสนับสนุนทางด้านกายภาพอย่างครบถ้วน แต่ยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน 

Software ที่มีความจ าเป็นในการฝึกปฏิบัติในสาขานั้นๆ  

แนวทางปรับปรุง :   
1. หลักสูตรควรพิจารณาว่าเอกสารเชิงวิชาการทั้งในด้านเอกสารต ารา เอกสารบทความ

อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งโปรแกรม Software  ที่มีความจ าเป็นกับหลักสูตร หลักสูตรควรจัดหา

เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้หลักสูตรสามารถท า MOU  กับหน่วยงานที่มีอุปกรณ์หรือ

โปรแกรมต่างๆ ให้นักศึกษาเข้าไปใช้ประโยชน์ได ้
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ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

1. หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจผู้บริหารหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ ให้ทราบบถึงความส าคัญ ผลกระทบ
จากการบริหารหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหลักสูตอย่างรุนแรง เมื่อหลักสูตรบางพ้ืนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
นักศึกษาไม่สามารถท่ีจะขอเงินกู้ กยศ. 

2. หลักสูตรควรมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในกาบริหารหลักสูตรกับพ้ืนที่ ควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีปัญหาในพ้ืนที่ใดจะได้ร่วมมือกันแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหา เพราะเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะท าให้แก้ไขยาก 

3. ผู้บริหารบางส่วนขาดความเข้าใจในเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไม่ให้ความสนใจใน
การจัดหาทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อหลักสูตร จึงส่งผลให้หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน 

4. มคอ.2 ของหลักสูตรยังขาดข้อมูลในหลายภาคส่วนที่ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทั้งในด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน คือด้านคุณธรรมจริยธรรม   ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการเวิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน การท า Curriculum  
Mapping  จึงส่งผลให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ชัดเจน หลักสูตรควรจะน าไป
ปรับปรุงและแก้ปัญหา 
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่  9  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

เวลา รายละเอียด 
14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน / คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรประชุมร่วมกัน 
15.00 – 15.30 น. - คณบดี / หัวหน้าหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและคณาจารย์ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานหลักสตูร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กลา่วช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและแนะน าทีมงาน 

15.30 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมลูเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ
ตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการประเมนิตนเอง 

17.00 – 18.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารยผ์ู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต 

18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลเพิ่มเติม  และให้ข้อเสนอแนะ

ตามตัวบ่งช้ีรายงานผลการประเมินตนเอง (ต่อ) 
20.30 – 21.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและน าเสนอผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแก่

หลักสูตร 

 
    หมายเหตุ :  1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่ายเวลา 15.30 น. 

    2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. มีความพอใจในการท างาน มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 

2. มีความชอบในอาชีพอาจารย์   

3. ได้รับการยอมรับในองค์กร 

2. นักศึกษา 
- นายธงชัย มูลคลื้น  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) ปี 2 
- นายนักรบ วงแป้น  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ปี 4 

 
บทสัมภาษณ์ 

การรับสมัคร 
- การเข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  นักศึกษาเลือกเข้ามา

ศึกษาต่อ เนื่องจากการแนะน าของ รุ่นพี่ และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับหลักสูตร  
- หลักสูตรมีรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้หลากหลายวิชา  
- มทร.ล้านนา เป็นสถาบันที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ บัณฑิตที่จบ

ไปมีงานท า และเลือกสายงานอาชีพได้หลากหลาย 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

- มีการแนะแนวของรุ่นพี่  
- เวลามีปัญหาจะปรึกษากันในกลุ่มเพ่ือนก่อน และรุ่นพ่ี ก่อนที่จะปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระหว่างการศึกษา 
คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา 
- นักศึกษาไม่ค่อยเข้าไปปรึกษาส่วนตัว แต่ทราบว่าท่านใดเป็นที่ปรึกษา ส่วนใหญ่จะปรึกษาได้

ทุกคน 
- ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการท า Project จะไปเข้าปรึกษาด้านการท า Project และได้รับท า

ปรึกษาท่ีชัดเจน สามารถน าไปท างานต่อเนื่องได้ 
- การเข้าพบที่ปรึกษา/อาจารย์ นักศึกษาจะติดต่อผ่านช่องทาง page หรือ Facebook ของ

อาจารย์แต่ละท่านเพ่ือสอบถามเวลาสะดวกที่จะขอเข้าพบ แล้วจึงเข้าพบที่ส านักงาน
หลักสูตร 
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- อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน สามารถเข้าไปปรึกษาได้ทุกท่าน ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

- เวลามีปัญหาจะปรึกษากันในกลุ่มเพ่ือน และรุ่นพ่ีก่อน แล้วให้ตัวแทนเข้าไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- หลักสูตรจะมีการแจ้งก าหนดการ ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง page หรือ Facebook 

       สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอน มีโปรแกรม 

software ที่ถูกลิขสิทธิ์ แต่ก็มีบางโปรแกรมที่ไม่ทันสมัย หากโปรแกรมไหนที่ต้องใช้เรียน 
อาจารย์ผู้สอนจะหามาให้ download 

- ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมี แต่เป็นพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกคณะใช้ พ้ืนที่ในการใช้สอย
บางทีไม่เพียงพอ 

- อุปกรณ์การเรียนรู้บางรายวิชาไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจมีราคาค่อนข้างสูง ช่วงเวลาที่มีการ
สอบใช้อุปกรณ์จึงต้องแบ่งกลุ่มเพื่อท าการเข้าสอบ 

สิ่งที่อยากให้ทางหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข 
- อยากได้พ้ืนที่หรือห้องที่ใช้ในการท ากิจกรรม  (ท า Project  ศึกษาข้อมูล รวมกลุ่มท างาน) 
- อยากให้เพ่ิมรายวิชาทางด้านภาษาต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ท่องเที่ยวมีหลายเชื้อชาติ อยากให้มีการสอนในภาษาที่หลากหลาย 
- บางรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกัน 
- การท า Project การเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน แต่ให้ท า Project ที่ไม่ให้ซ้ าหัวข้อ 

ท าให้การหาหัวข้อค่อนข้างยาก  และเนื้อหาบางรายวิชาไม่แน่นพอที่จะน ามาใช้ในการท า 
Project ได ้
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3.  ผู้ประกอบการ 
- คุณสกลกร  ใช้ไม่หมด สถานที่ท างาน บริษัท ไทยซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  

บทสัมภาษณ์ 
จุดเด่น จุดด้อย 

- มีการปูพื้นฐานทักษะในการเป็นโปรแกรมเมอร์

ได้ดี  

- ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือ

โอกาสในการท างานของบัณฑิต 

- มีทักษะด้านภาษาพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 

และมีจุดเด่นด้านการวาง Code ในโปรแกรม 

- ความสนใจในการท า Web ต่างประเทศ  

โดยบางคนจะสนใจท าแต่ Web ของไทย 

- มีกระบวนการทางความคิดที่ดี ที่เหมาะสมกับ

การท างาน 

 

-  มีทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุOOP 

(Object-oriented programming) ได้ด ี

OOP คือ หนึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ที่ ให้ความส าคัญกับ วัตถุ  ซึ่ ง

สามารถน ามาประกอบกันและน ามาท างาน

รวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพ่ือน ามา

ประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้วัตถุ อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ท างานต่อไป 

 

- มีทักษะการใช้โปรแกรม MVC (Model-View-

Controller) ได้ด ี 

MVC คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ซึ่ง

ในขณะนี้ถือว่าเป็นแบบแผนสถาปัตยกรรม 

(architectural pattern) ที่ใช้ในสาขาวิศวกรรม

ซอร์ฟแวร์  รูปแบบ MVC ใช้ เ พ่ือแยกส่ วน

ซอฟต์แวร์ ในส่วน ตรรกะเนื้อหา (domain 

logic) ได้แก่ความเข้าใจในระบบของผู้ใช้ และ

ส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล (GUI) ซึ่งช่วย

ให้การพัฒนา การทดสอบ และการดูแลรักษา

ซอฟต์แวร์ แยกออกจากกัน 

 

https://smelink.net/company/thai-software-development-company-limited.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เงินเดือน เริ่มต้น 
  

สถานที ่ เงินเดือน (เริ่มต้น) 

เชียงใหม่ (โซนภาคเหนือ) 9,000 – 10,000 ถ้ามีประสบการณ์ 12,000 – 15,000 บาท 

กทม.  15,000 - 18,000 บาท 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการต่อยอดทางความคิด เพ่ิมมูลค่าในการท างาน ให้มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร เพ่ือป้องกันปัญหาสมองไหล  และการเปลี่ยนสายงานอาชีพ 

2. ควรบูรณาการศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรอื่น เช่น ศาสตร์ทางออกแบบ การผลิตสื่อ มัลติมีเดีย แอนนิเมชั่น  
3. ควรสร้าง Attitude และ Positive Thinking สร้างมูลค่าในตัวนักศึกษา 
4. ควรให้ความส าคัญในด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพราะส่งผลต่อเงินเดือนและการท างาน 
5. ในการเรียน ชั้นปีที่ 2 ควรส่งเสริมความรู้ ทักษะทางด้านการออกแบบ และอยู่ในเนื้อหา  UX (User 

Experience) คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ซึ่งจะแตกต่างกับ : User Interface Design – การ
ออกแบบอินเตอร์เฟซ หน้าตาเว็บ และ Usability Design – การออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้ และ UI (User 
Interface) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้ใช้ในการกระท ากับ
ระบบหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือระบบ
ที่มีความซับซ้อนอื่นๆ เพ่ือให้สิ่งๆ นั้นท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 

6. ในการเรียน ชั้นปีที่ 3 ควรเพิ่ม skill เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเลือกสายของ Programmer  
7. นอกจากการเรียนวิชาชีพแล้ว ควรสอดแทรกในเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพในการท างาน   การวางตัว

ของบัณฑิต ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกระตือรือร้นในการท างาน ด้านจริยธรรมองค์กร  การตรงต่อ
เวลา ความซื่อสัตย์ในสายงานอาชีพ (เพ่ือป้องกันสมองไหล) ความจงรักภักดีต่อองค์กร ฯลฯ  
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงาน ศึกษาเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน 

  
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ 

  
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ประชุมสรุปผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนด โดย 
สกอ. 

ไม่ผา่น 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 10,857 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 113 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ  

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 194 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 361 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

คน 340 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 187 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 17 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 0 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 3 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน 7 
จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 377 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 7 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 3.30 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 19.35 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 31 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 6 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 16.13 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 5 

 รองศาสตราจารย ์ คน 0 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55582
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55583
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55587
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55589
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55590
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55794
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55581
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55586
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55588
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 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 

 ศาสตราจารย ์ คน 0 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 14.84 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  4.6 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 10 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 2 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 0 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 2 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 1 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ - 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

 

 
 
 
 


