
 

 
 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 

ประจําปการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วันท่ี 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 



1.   บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) 
คณะวิศวกรรมศาสตร  ตามตัวบงชี้ ของ สกอ. 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ พบวาดานปจจัยนําเขา 2.52 อยูใน
ระดับปานกลาง ดานกระบวนการ 2.13 อยูในระดับปานกลาง และดานผลลัพธ 4.18 อยูในระดับดีมาก และ
เมื่อพิจารณาทางดานคะแนนในแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 ไมผาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
คะแนน 4.18 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 3 นักศึกษา คะแนน 2.33 อยูในระดับปานกลาง องคประกอบ
ที่ 4 อาจารย คะแนน 2.54 อยูในระดับปานกลาง องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน คะแนน 2.38 อยูในระดับปานกลาง องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คะแนน 2.00 อยูใน
ระดับนอย และโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 – 6 เทากับ 2.65 อยูในระดับปานกลาง ดังตาราง
ดังตอไปนี้  

องคประกอบ 
จํานวน
ตัวบงชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดบั
คุณภาพ 

1 การกํากับมาตรฐาน   ผาน ไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 2     4.18 4.18 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3 2.33   2.33 ปานกลาง 

4 อาจารย 3 2.54   2.54 ปานกลาง 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 2.17  2.38 ปานกลาง 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1  2.00  2.00 นอย 

รวม 13 2.52 2.13 4.18 2.65 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก ปานกลาง  

 
 
  



2.  รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560  ลงวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560  ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป)  คณะวิศวกรรมศาสตร ใน
วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดังนี ้
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ 
 2) อาจารยณภดล  เจนวินิจฉัย กรรมการ 
 3) ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย  กรรมการ 
 4) นางวรัญชรา อุประทอง เลขานุการ 
 
3.   วัตถุประสงคของการประเมิน 

1)   เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 

 
4. วันที่ทําการประเมิน 
 5 กรกฎาคม 2561 
 
5.  สถานท่ีทําการประเมิน 
 อาคารอิเล็กทรอนิกส 1 - 202 
 
6.   ความเปนมาของหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) ฉบับนี้เปนฉบับปรับปรุงจาก
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได พิจารณาใหสอดคลองกับองคความรูของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 
สภาพการศึกษาของชาติ และภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงหลักสูตรโดยทําการรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนกลุม
วิชาเอก และปรับปรุง รายวิชาใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติและเปน
ผูใชเครื่องมือทางดาน เทคโนโลยีตาง ๆ โดยคาดวาผลที่ไดรับจะสงผลชวยใหการจัดการศึกษาไดพัฒนา
นักศึกษาที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวย ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร แผนการ
จัดการเรียนการสอนและ คําอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ไดจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามกฎเกณฑของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหเปนไปตาม
ขอบังคับของคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตรจึงหวังเปนอยางยิ่งวา 



หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ 
จะสามารถนําไปใชเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรมออกไปสูตลาดแรงงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  กอนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนการประเมิน และแจง
กําหนดการใหหลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกตองของการ
รายงานขอมูลตามเกณฑการประเมิน 

-  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหวางการประเมิน 

-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ รวมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอมูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  นําเสนอสรุปผลการประเมินดวยวาจาใหหลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดสงรายงานผลการประเมินใหแกหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ  
   -  อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษยเกา 
 
8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป)         
คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตัวบงชี้ของ สกอ. 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
 



8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี ้

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน  ผาน 
องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 4.18 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 4 : อาจารย 2.54 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.38 ปานกลาง 
องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 นอย 

คะแนนรวม 2.65 ปานกลาง 
 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบงชี้ 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 
ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผล 
หากไมผาน

เกณฑ 
1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
2 คณุสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
3 คณุสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร   
4 คณุสมบัติอาจารยผุสอน   
5 คณุสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
  

6 คณุสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   
7 คณุสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
 รวมจํานวนขอท่ีผานเกณฑ 5 

 

สรุปผลการประเมิน 
   ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร



 

คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (5ป) 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2560 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน
กรรมการ 

กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ.    ........ ขอ ผาน/ไมผาน   5 ขอ ผาน 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   
=  .........  

3,443/23 
=  4.28 4.28 

 35 

2.2  รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ปริญญาตรี)   
=  ..........  

49*100 
=  81.66 4.08  60 

ตัวบงช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ที่ไดรบั
การตีพิมพหรือเผยแพร (ระดับปรญิญาโท) 

 
 

=  ..........  
 

=  .......... 
 

   

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแตละ 

คาน้ําหนัก 

คาน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

      N/A 
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2    4.18 

องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา       2 

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา       2 



องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน
กรรมการ 

กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา       3 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3    2.33 

องคประกอบที่ 4 : อาจารย  

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 4 คะแนน        1 

4.2  คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            

 4.2.1 รอยละของอาจารยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  รอยละ 3  
=   

 

3 
=  3.75 

3.61 

 20 

 4.2.2  รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 3  
=   

5 
=  2.08 

 20 

ผศ.      คน รศ.       คน ผศ.  5   คน รศ.  0    คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 คะแนน  
  

 
=   

5.2 
=  5 

 20 

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแตละ 

คาน้ําหนัก 

คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 14   ผลรวม 2.8  

คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 4   ผลรวม 1.6  

คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 1   ผลรวม 0.8.  

คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย       3 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4    2.54 

องคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร         3 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน         2 

5.3 การประเมินผูเรยีน         1 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา        3.5 



องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน
กรรมการ 

กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,(%) ,
สัดสวน,ขอ 

 แหงชาต ิ   
  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ...........  ขอ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  10  ขอ 

 ทําได 
...... ขอ 

ทําไมได         
......... ขอ 

ขอที่ทําไมได 
.........    

ทําได 
8 ขอ 

ทําไมได 
2 ขอ 

ขอที่ทําไมได 
6,11    

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5    2.38 

องคประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู         2 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6    2 

  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้)  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 2.65 

ระดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประกอบ  
คะแนน
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

จํานวนตัวบงชี้  
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การกํากับมาตรฐาน ผาน ไดมาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2   4.18 4.18 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 2.33   2.33 ปานกลาง 

4.  อาจารย 3 2.54   2.54 ปานกลาง 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 2.17  2.38 ปานกลาง 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1  2.00  2.00 นอย 

รวม 13 2.52 2.13 4.18 2.65 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก  



 

สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
นําเสนอในวันที ่5 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา /แนวทางปรับปรุง:   

1. หลักสูตรควรมีมาตรการหรือกลยุทธสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตระหนักถึงการมี

ผลงานทางวิชาการท่ีมีสวนรวมกับสถานประกอบการหรือสถานศึกษาในเครือขายมากข้ึน เพ่ือ

เนนใหมีคุณสมบัติดานทักษะเชิงวิชาชีพที่เพ่ิมข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตร และ

การเรียนการสอนใหเปนครูวิชาชีพนักปฏิบัติ (พันธใหม) ที่เดนชัด นอกเหนือจากการมีคุณสมบัติ

ดานคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑแลว 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  
 จุดท่ีควรพัฒนา /แนวทางปรับปรุง:   

1. หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธของตัวบงชี้ 2.1 และ 2.2 ดานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และดาน

ผูสําเร็จการศึกษาตามลําดับ เพ่ือเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ หากไมเปนไปตาม

ผลลัพธที่กําหนดตองมีการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรควรตระหนักถึงการเพ่ิมจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินดานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหไดรับขอมูลที่หลากหลายขึ้น มีคุณคาและประโยชน

มากขึ้นตอการนํามาแปรผล วิเคราะห และนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และควรพิจารณา

ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการประเมมินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

3. หลักสูตรควรนําผลการประเมินดานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ที่ผูใชบัณฑิตใหขอมูลผลการ

เรียนรู 5 ดาน โดยเฉพาะดานที่มีผลการประเมินนอยที่สุด มาเปนนัยสําคัญในการวิเคราะหรวมกัน 

เพ่ือวางกลยุทธในการปรับปรุง หรือเสริมใหมีการเรียนการสอนผานกิจกรรมที่สอดรับกับผลการเรียนรู

ที่ตองการเสริมคุณภาพบัณฑิตเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการมากขึ้น 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
  
 จุดท่ีควรพัฒนา /แนวทางปรับปรุง:   

1. หลักสูตรควรการกําหนดผลลัพธ ซึ่งสามารถแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ได

ออกแบบไว โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสูผลลัพธตามตองการ มีการประเมิน ทบทวน ผล

การดําเนนิงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่กําหนดในกรณีที่ไดผลลัพธตามที่ตองการ ตองอธิบายวามี

การปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่ตองการ 



 

2. ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับนักศึกษา และการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา 

หลักสูตรควรดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนดใน มคอ.2 ซึ่งไดมีการกําหนดรวมกัน โดยระบุ

ถึงปญหาและการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขาและการแกไขปญหาผานกิจกรรมตาง ๆ  

3. ดานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 หลักสูตรควรเนนการออกแบบกิจกรรมผานกระบวนการเรียนการสอน โดยผลลัพธของการจัด

กิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรที่ไดกําหนด

รวมกันไวใน มคอ.2 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 
  
 จุดท่ีควรพัฒนา/ แนวทางปรับปรุง:   

1. หลักสูตรควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป ในการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เปนรายบุคคล (Individual Development Planning - IDP)  ในแตละเขตพ้ืนที่รวมกัน โดยการ

กําหนดผลลัพธและดําเนินงานผานกระบวนการสงเสริมจากผูบริหารที่เปนรูปธรรม กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล ปรับปรุง ตามวงจรคุณภาพ PDCA อยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการสงเสริมพัฒนาอาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ

การลาศึกษาตอในเขตพื้นที่ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวัง ภายใตเงื่อนไขการมีสวนรวม

ของผูบริหารในการแกไขกระบวนการท่ีจะกําหนดตอไป 

3. หลักสูตรควรมีกลยุทธ หรือมาตรการสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตระหนักในการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคาระดับคุณภาพผลงานที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

4. การใชเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย หลักสูตรควรใชขอมูลในประเด็นสําคัญ

ที่รวมกันและวิเคราะหขอมูลยอนหลังแตละปใหมีความเชื่อมโยงกับปที่ตรวจการประเมินอยาง

เปนรูปธรรม 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา /แนวทางปรับปรุง:   

1. การทวนสอบผลสัมฤทธของนักศึกษา หลักสูตรควรดําเนินการตามระบบและกลไก ของ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดกระบวนการไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับที่ไดระบุวิธีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธของนักศึกษาใน มคอ.2 โดยมีสวนรวมของนักศึกษา อาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิและ

ผูบริหาร 

2. หลักสูตรควรมีการนํากระบวนการบูรณาการดานการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ

สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เขามาใชในการเรียนการสอนอยางเปน

รูปธรรม ผานกิจกรรมที่สอดคลองและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 



 

3. หลักสูตรควรใหความสําคัญกับการ กํากับ ติดตาม ในเชิงคุณภาพของการจัดทํา มคอ.3-6 โดย

แจงผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการเปนขอมูลปอนกลับใหกับอาจารยผูสอนและผูเก่ียวของทราบ 

เพ่ือนําไปปรับปรุง ใหทันสมัยในดานเนื้อหา วิธีสอน การประเมินและการวัดผล ตามกรอบ TQF 

อยางตอเนื่อง 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  
 จุดท่ีควรพัฒนา /แนวทางปรับปรุง:   

1. กระบวนการสํารวจและปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย

ผูรับผิดชอบตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรควรกําหนดผลลพัธที่ไดจากกระบวนการที่

ออกแบบหรือปรับปรุง แลวดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว มีการทบทวน ผลการดําเนินงาน

เทียบกับผลลัพธ โดยใหระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีได มีนัยสําคัญตอการเรียนการสอนและองค

ความรูเฉพาะดานที่นักศึกษาพึงไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ควรมีสวนรวมของผูบริหารใน

กระบวนการดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
  



 

ภาคผนวก  ก 
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

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

วันที่  5 กรกฎาคม 2561 
เวลา กิจกรรม 

09.00-09.30 น. ประธานหลักสตูร กลาวตอนรับ 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กลาวชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและ 
 แนะนําทีมงานฯ 
- ประธานหลักสตูรสรุปผลการบริหารหลักสูตรและปญหา อุปสรรค ทิศทางการพัฒนา 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมิน ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร สนทนาแลกเปลี่ยนตาม 
รายองคประกอบ 1-6 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00-14.00 น. สัมภาษณนักศึกษาและศิษยเกา 
14.00-16.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมนิ 
16.00-17.00 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเขารับการสัมภาษณ 

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

1. นายอนุสรณ เราเทา 

2. ผศ.นิพนธ เลิศมโนกุล 

3. ดร.พินิจ เนื่องภิรมย 

4. ผศ.วาที่รอยตรี ดิเรก มณีวรรณ 

5. นายมานัส สุนันท 

6. นายอนุพงศ ไพโรจน 

7. ผศ.ธีระยุทธ บุนนาค 

8. นายภานุเดช ทิพยอักษร 

9. นายอรรถพล วิเวก 

 
 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

 
  



 

ภาคผนวก  ง 

Common Data Set 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ขอมูลพืน้ฐาน หนวย จํานวน 
ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกําหนด โดย 
สกอ. 

ผาน  

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา คะแนน 4.28 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ คะแนน 3,443 
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด คน 35 
ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 
ป (ระดับปริญญาตรี) 

รอยละ 4.08 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คน 49 
จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจทัง้หมด คน 60 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน 60 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 49 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 8 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 0 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑทหาร คน 3 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว คน 0 
จํานวนบัณฑติท้ังหมด คน 69 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 3 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศึ่กษาตอระดับบัณฑติศึกษา คน 0 
ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพมิพหรือเผยแพร (ระดับปริญญาโท) 

รอยละ N/A 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน N/A 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตพีิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโท 

รอยละ N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีคาน้าํหนัก 0.10 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีคาน้าํหนัก 0.20 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีคาน้าํหนัก 0.40 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีคาน้าํหนัก 0.80 ชิ้น N/A 

 ผลงานนักศึกษาที่มีคาน้าํหนัก 1.00 ชิ้น N/A 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2 
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 2 
ตัวบงชี้ 3.3  ผลที่เกิดกบันักศึกษา ระดับ 3 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ 1 
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 3.61 
4.2.1 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 3.75 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร คน 3 



 

 ขอมูลพืน้ฐาน หนวย จํานวน 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิรญิญาเอก คน 20 
4.2.2 รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 2.08 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน 5 

 ผูชวยศาสตราจารย คน 5 

 รองศาสตราจารย คน 0 

 ศาสตราจารย คน 0 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย รอยละ 5 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร รอยละ 5.2 

 ผลงานอาจารยที่มีคาน้ําหนัก 0.20 ชิ้น 14 

 ผลงานอาจารยที่มีคาน้ําหนัก 0.40 ชิ้น 4 

 ผลงานอาจารยที่มีคาน้ําหนัก 0.60 ชิ้น 0 

 ผลงานอาจารยที่มีคาน้ําหนัก 0.80 ชิ้น 1 

 ผลงานอาจารยที่มีคาน้ําหนัก 1.00 ชิ้น 0 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ระดับ 3 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2 
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน ระดับ 1 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

รอยละ 3.5 

การดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใน มคอ.2 
ของหลักสูตรมีก่ีขอ 

ขอ 10 

 ทําได    (ขอที ่1,2,3,4,5,7,9,12) ขอ 8 

 ทําไมได  (ขอที ่6,11) ขอ 2 

  
 
 




