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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2558 ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมรีะดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  (2.56 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ 
(13 ตวับ่งชี)้ โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี ่1.1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์“ผ่าน” ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมจี านวน 4 องคป์ระกอบ อยู่ในระดบั ปาน
กลาง (องค์ประกอบที่ 3) มจี านวน 3 ตวับ่งชี้ อยู่ในระดบั ปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 4) และมี
จ านวน 3 ตวับ่งชี้ อยู่ในระดบั ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5) และมจี านวน 4 ตวับ่งชี้ อยู่ในระดบั 
ปานกลาง  (องคป์ระกอบที ่6) และมจี านวน 1 ตวับ่งชี ้อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 

ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผา่น 

   
2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา N/A 
 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของผูส้ าเรจ็การศกึษา N/A 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2  
3. นกัศกึษา 3.1 การรบันกัศกึษา 3 
 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 2 
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 2.33 
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3 
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.67 
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 2 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 4 2.22 
5. หลกัสตูรการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3 

 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 2 
 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 2 

1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5 

 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 5 2.88 
6. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 6 3 
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.56 

 
ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  

 
องค ์

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่น หลกัสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้
ใน
อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 2.22 - - 2.22 ปานกลาง 
5 4 3.00 2.83 - 2.88 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 2.56  
ผลการประเมิน 2.38 2.88 NA   
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สรปุผลการประเมินในภาพรวม 

 1.มหาวทิยาลยัเริม่น าระบบลงทะเบยีนมาใชใ้นปีการศกึษา 2558 ซึง่ท าใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
สามารถตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่ 1 จนกระทัง่ส าเรจ็การศกึษา แต่ขาดการ
ตดิต่อสื่อสารกบัระหว่างอาจารยแ์ละนกัศกึษา ควรเพิม่เตมิดา้นการตดิต่อสื่อสารโดยใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์ (Social Network) โดยม ีcontents ทีช่ดัเจนในแต่ละชัน้ปี 
 
 2.การเตรยีมความพรอ้มใหน้กัศกึษาใหม ่ เนื่องจากเกณฑก์ารรบันกัศกึษาก าหนดคุณสมบตัิ
ของนกัเรยีนเป็นระดบัมธัยมตอนปลายทุกแผนการศกึษา หรอืส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีทุกสาขา แต่แผนการศกึษาทีเ่หมาะสมส าหรบัหลกัสตูร ตอ้งการใหก้ารใหน้ักศกึษามพีืน้ฐาน
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ ดงันัน้หลกัสตูรควรมรีะบบและกลไกในดา้นการเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบันกัเรยีนทีข่าดพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ ใหเ้กดิความต่อเนื่อง และ
ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อหลกัสตูรในดา้นการรบันกัศกึษาและเตรยีมความ
พรอ้ม โดยจดัรปูแบบในการประเมนิใหส้อดคลอ้งกนัทุกเขตพืน้ที่ 
 
 3.การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ควรมี
การพฒันาระบบและกลไก เพื่อการพฒันาทมีนกัศกึษาทีจ่ะเขา้ท าการแข่งขนัใหม้ทีกัษะทางดา้น
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละความพรอ้มในการเขา้แขง่ขนัโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นสรา้งใหเ้กดิเป็น อตัลกัษณ์ (Identity) ของหลกัสตูร 
 
 4.อตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มจี านวน 4 คน ในปีการศกึษา 2557 เนื่องจาก 
การลาออกของอาจารย ์ จากสาเหตุหนึ่งเกดิจากการทีไ่ม่มกีรอบต าแหน่งส าหรบัการบรรจเุป็น
พนกังานของมหาวทิยาลยั ส่งผลท าใหข้าดขวญัและก าลงัใจในการท างาน หลกัสตูรควรมกีารเสนอ
แผนอตัราก าลงัก่อนการประกาศรบัสมคัรบุคลากรภายในหลกัสตูร 
 
 5.หลกัสตูรควรก าหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณในดา้นต าแหน่งทางวชิาการ และสรา้งระบบและ
กลไกเพิม่เตมิหลกัจากไดร้บัการอบรม “โครงการพฒันาความพรอ้มของบุคลากรสายวชิาการในการ
เขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ ช่วงเดอืนตุลาคม 2557 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เชยีงใหม”่ เพื่อผลกัดนัใหด้ าเนินการในดา้นการจดัท าเอกสารประกอบการสอน และผลงานทาง
วชิาการ เพื่อประกอบการขอประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 
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 6.หลกัสตูรควรมรีะบบและกลไกเพิม่เตมิในดา้นการแสวงหาแหล่งทุนส าหรบัการท างานวจิยั 
ทัง้แหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรมงีานวจิยัอย่าง
ต่อเนื่อง 1 โครงการต่อปี ตามเป้าหมายทีห่ลกัสตูรตัง้ไว ้ 
 
 7.การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่ชญิอาจารยจ์ากภายนอกหลกัสตูรมาสอนแทน ควร
จะมอีาจารยผ์ูป้ระสานงานวชิาของหลกัสตูร เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน
รว่ม 
 
 8.หลกัสตูรควรมกีารจดัเกบ็สถติจิ านวนนกัศกึษา ทีใ่ชห้อ้งปฏบิตักิาร ตามตารางการใชห้อ้ง
ในการจดัการเรยีนการสอน และสถติกิารของจ านวนนักศกึษาต่อเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ เพื่อน าไปสู่
การปรบัปรงุการจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิทีเ่พยีงพอส าหรบัการจดัการเรยีนการ
สอน 
 
 
  



5 
 

รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ  สาขา วทิยาการคอมพวิเตอร ์
คณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระหว่างวนัท่ี 22-23 สิงหาคม 2559 
 

ช่ือ - สกลุ สงักดั ปฏิบติัหน้าท่ี 

อ.ดร.สมนึก สนิธุปวน 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
 

ประธาน 

อ.รุง่ หมลูอ้ม มทร.ลา้นนา กรรมการ 

อ.ดร.รุง่ระว ีทองดอนเอ มทร.ลา้นนา 
กรรมการและ
เลขานุการ 

 
  

2. รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมนิ 
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3.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ประวติั 

เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศจดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง 
ขึน้แทน สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยวธิงีบประมาณ ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และในกฎกระทรวงศกึษาธกิาร ตามประกาศกฎกระทรวงใน
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที ่118 ลงวนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ.2549 กระทรวงศกึษาธกิาร ได้
จดัแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ 
คอื คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศวิกรรม
ศาสตรแ์ละคณะศลปิกรรมและสถาปตยักรรมศาสตร ์ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบัอนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตร ์สาขาพชืศาสตร ์
สาขาสตัวศาสตรแ์ละประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรไ์ดม้กีารเรยีนการสอนในพืน้ทีน่่านซึง่เป็นหลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2555 
โดยมกีารเปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยสภามหาวทิยาลยัใหค้วาม
เหน็ชอบ เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2557 และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบการใหค้วาม
เหน็ชอบหลกัสตูร เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม 2555 
 
3.2 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
ด้านนักศึกษา 
 - หลกัสตูรมกีารวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองนกัศกึษาที่ไดร้บัมาว่านกัศกึษาทีห่ลกัสตูรรบัมานัน้ 
ส่วนใหญ่ไมม่คีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์โดยหลกัสตูรไดเ้ตรยีมความพรอ้มโดยการ
สอนพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรเ์พิม่เตมิ 
 - ในดา้นการใหค้ าปรกึษาผ่านสื่อออนไลน์ หลกัสตูรไดก้ าหนดประเดน็และรปูแบบการให้
ค าปรกึษาแก่นกัศกึษาทัง้ 4 ชัน้ปี 
 - หลกัสตูรยงัไมม่กีารประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อหลกัสตูรในดา้นการรบั
นกัศกึษาและเตรยีมความพรอ้มปีการศกึษา 2558 

3. บทน ำ 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

ด้านอาจารย ์
 - ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรครบ 5 ท่าน ซึง่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามองคป์ระกอบที ่1.1 

- อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมกีารพฒันาตนเองในดา้นการขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยมี
อาจารยย์ืน่ขอต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์จ านวน 2 ท่าน 
 
ด้านการเรียน การสอนและประเมินผูเ้รียน 
 - หลกัสตูรไดด้ าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้กดิความทนัสมยั โดยการเชญิผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกมาวพิากษ์หลกัสตูร และในปัจจุบนัไดม้กีารน าเสนอเล่มหลกัสตูร ปี 2560 ผ่านคณะ และ
ก าลงัเขา้สู่การพจิารณาจากสภาวชิาการต่อไป 
 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - หลกัสตูรยงัไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูจากจากอาจารย ์และนกัศกึษา ในดา้นสิง่สนับสนุนการ
เรยีนรูท้ีม่คีวามจ าาเป็นในดา้นการจดัการเรยีน การสอน และดา้นอื่นๆ เพื่อประกอบในขัน้ตอนการ
จดัส่งค าขอสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 
 

 
4.1 วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลกัสตูรตามระบบและกลไกทีส่ถาบนันัน้ๆ 
ก าหนดขึน้ ทัง้นี้โดยการวเิคราะห์/เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุก
องคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

2. ใหห้ลกัสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไว้ 

3. ใหห้ลกัสตูรทราบจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิจดุแขง็และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุของหลกัสตูร 
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

4. วธิีประเมนิ 
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วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

4.2 การวางแผนการประเมิน 
  จากการศกึษา SAR วเิคราะหด์ชันีบ่งชี ้และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของ สกอ. ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิ
โดย 
 1) สงัเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยีย่มชม เนื่องจากการปะเมนิจดัขึน้ทีโ่รงแรมฟูรามา 
จงัหวดัเชยีงใหม ่22-23 สงิหาคม 2559  
 2) สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ 

●  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน  
1. มหาวทิยาลยัเริม่มกีารการใชร้ะบบลงทะเบยีนของนกัศกึษา เพื่ออนุมตัิ

รายวชิาส าหรบัการลงทะเบยีนโดยอาจารยท์ีป่รกึษา  
2. อตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มจี านวน 4 คน ในปีการศกึษา 

2557 เนื่องจาก การลาออกของอาจารย ์พบว่า สาเหตุหนึ่งเกดิจากการทีไ่ม่
มกีรอบต าแหน่งส าหรบัการบรรจเุป็นพนกังานของมหาวทิยาลยั ส่งผลท าให้
ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

3. ระบบการจดัส่ง มคอ. ทีม่หาวทิยาลยัจดัท าขึน้ บางรายวชิาท าการ Upload 
แลว้ แต่ยงัไมพ่บขอ้มลูของรายวชิาบนระบบ 

●  บุคลากรและเจา้หน้าทีใ่นหลกัสตูร –การจดัการเรยีนการสอน ไมส่อดคลอ้งกบั
การจดั Video Conference จากจงัหวดัเชยีงใหม่ 

●  นิสติ/ศษิยเ์ก่า –การจดัการเรยีนการสอน ไมส่อดคลอ้งกบัการจดั Video 
Conference จากจงัหวดัเชยีงใหม่ 

●  ผูใ้ชบ้ณัฑติ –การจดัการเรยีนการสอน ไมส่อดคลอ้งกบัการจดั Video 
Conference จากจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 3) ศกึษาจากเอกสาร – SAR ของหลกัสตูรปีการศกึษา 2557 และปีการศกึษา 2558, 
เล่ม มคอ.2 พบว่า 
 - องคป์ระกอบที ่2 ดา้นของบณัฑติ หลกัสตูรจะด าเนินการประเมนิในปีการศกึษา 
2559 และประกอบกบัหลกัสตูรวทิยาการคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกัสตูรทีเ่กดิจากการปรบัปรงุหลกัสตูร
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ปี 2555 ดงันัน้จงึยงัไม่มผีูส้ าเรจ็การศกึษา 
 -  องคป์ระกอบที ่5 ตวับ่งชี ้5.4 หลกัสตูรก าหนดใหม้กีารประเมนิโดยนกัศกึษา
เพิม่เตมิในขอ้ที ่15 
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5.1 ผลการประเมินคณุภาพรายตวับ่งช้ี 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี 
ผา่นเกณฑ/์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

เหตผุล 
ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1. การก ากบั
มาตรฐาน 

1.1  การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ ์  

 เกณฑก์ารประเมิน   
 1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  5  
 2. คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  ผ่าน  
 11. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
ผ่าน  

 ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 1 ผ่านเกณฑ ์  
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี คะแนน หมายเหตุ 

2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

N/A ยงัไม่มนีกัศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษา 

 2.2 การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

N/A ยงัไม่มนีกัศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษา 

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 N/A  
3. นักศึกษา 3.1 การรบันกัศกึษา 3  
 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 2  
 3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 2  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 2.33  
4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3  
 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.67  
 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ 2  
 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 2.22  

5. ผลกำรประเมนิ 
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5. หลกัสตูร การ
เรียน การสอน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3  

การประเมิน
ผูเ้รียน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน 

2  

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 2  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
4.5  

 เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 5 2.88  
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3  

 คะแนนองคป์ระกอบท่ี 6 3  
 คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 – องคป์ระกอบท่ี 6 2.56 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

5.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดบัหลกัสตูร 
 

ตารางสรปุผลและวิเคราะหค์ณุภาพหลกัสูตร  

 
องค ์

ประกอบ 
ท่ี 

คะแนน
ผา่น 

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.02 – 2.00  ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคณุภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่น หลกัสตูรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้
ใน
อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 
4 3 2.22 - - 2.22 ปานกลาง 
5 4 3.00 2.83 - 2.88 ปานกลาง 
6 1 - 3.00 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 2.56 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.38 2.88 NA   
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วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

5.3 จดุเด่น/แนวทางเสริม/จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ รายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

  

 
องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. การใชร้ะบบลงทะเบยีนของนกัศกึษา เพื่ออนุมตัริายวชิา
ทีเ่หมาะสมส าหรบัการลงทะเบยีนโดยอาจารยท์ีป่รกึษา ท า
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามนักศึกษาในด้าน
การศึกษาตัง้แต่นักศึกษาเรียนชัน้ปีที่ 1 จนกระทัง่ส าเร็จ
การศกึษา   

1. ควรเพิม่เตมิการตดิต่อสื่อสารระหว่างนกัศกึษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้การสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ ตัวอย่างเช่น Face book หรือ Line พร้อม
ทัง้มกีารก าหนดรูปแบบและประเดน็ให้ค าปรกึษาให้
เหมาะสมกบันกัศกึษาในแต่ละชัน้ปีอย่างต่อเนื่อง 

2. เกณฑ์การรับนักศึกษาได้มีการก าหนดคุณสมบตัิของ
นักเรยีนเป็นระดบัมธัยมตอนปลายทุกแผนการศกึษา หรอื
ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีทุกสาขา แต่
แผนการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับหลักสูตร ต้องการให้มี
พืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

2. ควรมกีารจดัการเตรยีมความพร้อมส าหรบัศึกษา 
โดยให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน รวมทัง้ประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่
เกีย่วขอ้ง  

3. หลกัสตูรไม่มกีารประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาต่อ
หลกัสตูรในดา้นการรบันกัศกึษาและเตรยีมความพรอ้ม 

3. ควรมกีารประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาต่อ
หลักสูตรในด้านการรับนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อม โดยจดัรูปแบบในการประเมนิใหส้อดคลอ้งกนั
ทุกเขตพืน้ที ่

4. การพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 หลกัสตูรสามารถท าใหน้กัศกึษา
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 18 โครงการประกวด
ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโลพระราชทาน 
“รางวลัเจา้ฟ้าไอท”ี และโครงการประกวดสื่อประเภทอนิโฟ
กราฟิก (Copyright Motion Info graphic Content  2016) 
จ านวน 14 ทมี 

4. ควรมกีารพฒันาระบบและกลไก เพื่อการพฒันาทมี
นักศกึษาที่จะเข้าท าการแข่งขนัให้มทีกัษะและความ
พรอ้มในการเขา้แขง่ขนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสรา้งให้
เกดิเป็น อตัลกัษณ์ (Identity) ของหลกัสตูรในดา้นการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
จดุเด่น แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. อตัราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มจี านวน 4 
คน ในปีการศกึษา 2557 เนื่องจาก การลาออกของอาจารย ์
จากการสอบถามอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 ท่าน
พบว่า สาเหตุหนึ่งเกดิจากการทีไ่ม่มีกรอบต าแหน่งส าหรบั
การบรรจุเป็นพนักงานของมหาวทิยาลยั ส่งผลท าให้ขาด
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

1. หลกัสตูรควรมกีารเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อก าหนด
กรอบต าแหน่งพร้อมทัง้เงนิประจ าต าแหน่ง ต่อคณะ
และมหาวทิยาลยั ก่อนการประกาศรบัสมคัรบุคลากร
ภายในหลกัสตูร 

2. การพฒันาตนเองเพื่อเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ โดยการ
เข้าร่วม “โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
วิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ช่วงเดือนตุลาคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่” เป็นผลหนึ่งที่ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 2 ท่าน ยื่นขอประเมนิเพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการ
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์

2. ควรการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ และสร้างระบบและกลไก
เพิ่มเติมหลักจากได้รับการอบรม เพื่อผลักดันให้
ด าเนินการในดา้นการจดัท าเอกสารประกอบการสอน 
และผลงานทางวชิาการ เพื่อประกอบการขอประเมนิ
ต าแหน่งทางวชิาการ 

3. หลักสูตรวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
งานวจิยัจ านวนอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 

3. ควรมรีะบบและกลไกเพิม่เตมิในดา้นการแสวงหา
แหล่งทุนส าหรบัการท างานวจิยั ทัง้แหล่งทุนภายใน
และแหล่งทุนภายนอก  

 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุเด่น แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
จากการสมัภาษณ์อาจารย์ประจ าหลกัสูตรจ านวน 4 ท่าน 
พบว่า ปีการศึกษา 2558 ยงัมีปัญหาเรื่อง การขาดแคลน
อาจารย์ผู้สอน และมีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์จาก
หลักสูตรอื่นมาสอนแทน เช่น วิชาระบบเครื่ องและ
ภาษาแอสเซมบล ี 

1. การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่ชญิอาจารย์
จากภายนอกหลกัสตูรมาสอนแทนควรจะมอีาจารยผ์ู้
ประสานงานวชิาของหลกัสตูร เพื่อเป็นผูด้แูลส าหรบั
การจดัการเรยีนการสอนร่วม  
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รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร : ปีการศกึษา 2558 

องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จดุเด่น แนวทางเสริม 

  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรมีการการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
เพิ่มเติมที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ประกอบด้วย ห้องเรยีนมลัติมเีดยี (ห้องนวตักรรม อาคาร
วิทยาบริหาร และตึกอาคารบริหาร 210) จ านวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีเครื่องมือวิชาชีพในระดบั
สากล (BA410) จ านวน 1 ห้อง จดัเป็น Smart class room 
และจดัเครื่องมือทดลอง โดยใช้ ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ 
(Network Simulation) เพื่อท าให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏบิตักิารในการบรหิารระบบได ้

1.  ควรมีการจัดเก็บสถิติจ านวนนักศึกษา ที่ใช้
ห้องปฏิบตัิการ ตามตารางการใช้ห้องในการจดัการ
เรียนการสอน และสถิติการของจ านวนนักศึกษาต่อ
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์  เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุง 

 


