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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2555 
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2557 โดยมีพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนใน พ้ืนที่ ตาก พิษณุโลก และ น่าน และ
เชียงราย  
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็นการประเมินโดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และนักศึกษา ในลักษณะพิชญพิจารณ์ มุ่งเน้นความเป็นกัลยาณมิตร การรับฟังข้อคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ได้คุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.71 คะแนน ด้านปัจจัยน าเข้า ได้คุณภาพ
ระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.60 คะแนน ด้านกระบวนการ ได้คุณภาพระดับปานกลาง   ผลการประเมิน 
2.25 คะแนน และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้คุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมิน 4.03 คะแนน  

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ มีผลการ
ประเมินดังนี้ 

 องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต ผลการประเมิน 4.03 คะแนน ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา ผลการประเมิน 2.33 คะแนน ได้คุณภาพระดับปานกลาง 
 องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ ผลการประเมิน  2.72 คะแนน ได้คุณภาพระดับปานกลาง 
 องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน  ผลการประเมิน 2.50 

คะแนน ได้คุณภาพระดับปานกลาง  
 องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน 2.00 คะแนน ได้คุณภาพระดับน้อย 
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แนวทางพัฒนาในเชิงนโยบาย 

1) หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนินงานให้ชัดเจน โดยวางแนวทางการด าเนินงานให้เป็นขั้นตอน 
และมีการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตลอดจนต้อง
ให้ความส าคัญที่พัฒนาผลการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลในด้านต่างๆ เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนา   

2) หลักสูตรควรวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ  ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก  ที่มีอิทธิพลต่อการลดลง
ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละปี  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท าแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  เพ่ือลดอัตราส่วนการลดลงของจ านวนนักศึกษา รวมทั้งวางแผนในการให้ค าปรึกษาและการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบัน 

3) หลักสูตรควรยึดแนวทางมาตรฐานขั้นต่ าตาม มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบการวาง
แผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติผู้สอน การพัฒนานักศึกษา และ การจัดหาทรัพยากร
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

4) ควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ระยะ 4 - 5 ปี ที่มีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า
อาจารย์แต่ละท่านจะมีการพัฒนาตนเองอย่างไร เช่น มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ การท าผลงานวิจัย 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน/ต ารา การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นต้น โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาตนเองไว้อย่างชัดเจน เพ่ือหลักสูตรจะได้
น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อัตราก าลังและคุณภาพของอาจารย์ และสามารถน าไปวางแผน
บริหารอาจารย์และจัดท างบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม  

 
2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2559  ลงวันที่  16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

 
1. อ.ชัยวุฒิ    โกเมศ  ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สายัณห์  อุ่นนันกาศ กรรมการ 
3. อ.น้ าฝน    คงสกุล  กรรมการ 
4. น.ส.นิภาพร   นันตา  เลขานุการ 
 

3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
3.1  เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
3.2  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3.3  เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.4  เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 
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4.  วันที่ท าการประเมิน 
 วันที่   21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตร
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 ภายใต้สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และในการศึกษา 2553 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีก
ครั้งตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนดลยีคอมพิวเตอร์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ. 1) เป็นหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 พ้ืนที่ คือ ตาก พิษณุโลก 
และ น่าน 

ปีการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  โดยเพิ่มพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนใน พื้นที่เชียงราย 
และมีการใช้งานหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน 
 
7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจ้ง
ก าหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการด าเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามข้อมูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
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 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  1. นายรุ่ง    หมูล้อม   อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่ตาก 
    2. นางสาวคัชรินทร์   ทองฟัก   อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
    3.นายปกรณ์   สุนทรเมธ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่น่าน 
    4.นางกาญจนา   บุญทาศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนทีเ่ชียงราย 
 
   
ค าถาม  1.เรื่องของการบริหารการสอนของแต่ละพื้นที่ 
พื้นที่เชียงราย 
 ตอบ   -ปัญหา ในการรับนักศึกษาปี 57 รหัสเดียวแล้วก็ไม่ได้รับอีกเลย 
    -ในด้านการสอนทางพ้ืนที่ได้จัดอาจารย์วิศวกรรมกคอมฯมาช่วยสอน 
        -เชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาช่วยในการสอน 
พื้นที่ น่าน 
 ตอบ   - มีอาจารย์เข้ามาช่วยสอน และมีการแบ่งสัดส่วนภาระงานสอน 
   -มีการชะลอการรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 59 จึงท าให้มีนักศึกษาปี 60 ไม่มี และยังคงมีนักศึกษาค้าง
ท่ออยู่ จ านวน 14 คน 

พื้นที่พิษณุโลก 

 ตอบ -มีอาจารย์สายตรง 4 ท่าน สามารถดูแลหลักสูตรได้ 3 ท่าน และมีอาจารย์คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน 
   - ทางพ้ืนที่ได้ดูการสอนจากความเชี่ยงชาญ และมีการจัดแบ่งสอนตามภาระงาน 
   -โดยหลักสูตร 60 ใช้เกณฑ์ปี 58 โดยใช้วิจัยของอาจารย์ 
   -ในทางพ้ืนที่อยากได้อาจารย์สายตรงเพื่อจะได้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 
พื้นที่ตาก 
 ตอบ - มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน และอาจารย์คณิตศาสตร์ 1 คน 
 
ค าถาม 2.เชิงการท างานช่วยเหลือกันอย่างไร/มีแผนก ากับอย่างไร 
 
 ตอบ   -มีการอบรมการท า ผศ. รศ. โดยส ารวจจากคณะกลาง 
   -มีการพัฒนาวิชาชีพ มีการฝังตัว มีการจัดงบประมาณให้จากคณะกลางเป็นหลัก 
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ค าถาม 3. การขอต าแหน่งทางวิชาการ และ งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

 ตอบ - เป็นภาพรวมจากมหาวิทยาลัย เป็นกรอบใหญ่ของคณะ ขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการพัฒนาว่าต้องการ
จะไปที่ไหน/อย่างไร ทั้งนี้อาจเกิดปัญหาในด้านการเรียนการสอนหรือการจัดโหลดภาระการสอน ปัญหาการ
ไม่ได้สอน และปัญหาเรื่องอัตราก าลัง 
 
ค าถามที่ 4. การส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ 
 
 ตอบ -ทางหลักสูตรท าตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ โดยที่คณะต้องเข้ามาผลักดัน 
 
ค าถามที่ 5  การดูแลนักศึกษา 
 
 ตอบ -ปัญหาทางหลักสูตรคือไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะคัดเลือกเด็ก และความแตกต่างขององค์ความรู้ของ
เด็กท่ีอยู่ในห้องเดียวกัน 
   -แก้ไขปัญหาโดยมีการปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา และใช้วิธีการเขียน Projac เข้ามาช่วยเปิดให้
เด็กใช้ความสามารถที่ตัวเองมีหรือสนใจ 
 
 ค าถามที่ 6 วิธีการควบคุมคุณภาพตามหลักสูตร 
 
 ตอบ -หลักสูตร 55 มีการท าหลักสูตร มคอ.3 ร่วมกัน เป็นข้อตกลงร่วมกัน 

 ค าถามที่ 7 เครื่องมือการประเมิน 

 ตอบ -มีห้องปฏิบัติการ และมีการจัดประเมินผลของนักศึกษาตาม มคอ. 

 ค าถามท่ี 8 แผนการรับนักศึกษา 

 ตอบ - มี 2 พื้นที่ คือพ้ืนที่ตาก และพ้ืนที่พิษณุโลก ที่มีการเปิดรับนักศึกษา ส่วนอีก 2 พ้ืนที่ คือ พื้นที่
เชียงราย และพ้ืนที่น่าน งดรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
    1.นายภานุพงศ์  จันโททัย    นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    2.นางสาวเกวลิน  แก้วมณี  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    3.นายปฏิภาณ  อุทัง  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    4.นายอัครชัย  สรรพค้า  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    5.นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแบ่งปัน  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
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ค าถามที่ 1 การเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นอย่างไรบ้าง 

  ตอบ -อาจารย์สอนดี และตั้งใจที่อยากจะมาเรียนที่ มทร.ล้านนาตากอยู่แล้ว 
    -ระบบอินเตอร์เนทช้าท าให้ส่งงานไม่ทันกับเวลา 
    -สภาพความเป้นอยู่ของสาขา (ห้องน้ าช ารุด/คอมพิวเตอร์คุณภาพค่อนข้างต่ า) 
    -ด้านอาคารช ารุดทรุดโทรม และบริเวณท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

 ค าถามที่ 2 ความคาดหวังกับหลักสูตร 

  ตอบ -ครอบคลุมมากกว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียน 
    -นักศึกษาพอใจในหลักสูตร เข้ามาเรียนแล้วได้มากกว่าที่คิดไว้ 

 ค าถามที่ 3 กิจกรรมสาขาฯ 

  ตอบ -กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ 
    -กิจกรรมทางด้าน IT 
    -กิจกรรมท าบุญสาขาวิชาและ/ไหว้ครู 

 ค าถามที่ 4 อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  ตอบ -ในเรื่องการลงทะเบียน มีการแนะน าหรือดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนและบางรายวิชาที่
ไม่สามารถลงได้ 
    -ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้ช่องทางทางโทรศัพท์/เจอกันในคาบเรียน/กลุ่มFacebook 

 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ ของสกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.03 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 2.72 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.50 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.71 ปานกลาง 
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8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์  

สรุปผลการประเมิน 

  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

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

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน       ผ่าน/ไม่ผ่าน     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน/ไมผ่่าน   ....3... ข้อ ผ่าน   ....3.. ข้อ ผ่าน 

กรณไีม่ผา่นเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบท่ี 1 โปรดระบุข้อท่ีไม่ผ่าน คือ  ข้อที ่........................... 
 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

 
3399/23 

 
= …4.22...... 

 
 

4.22 

 
 

147  
 

= …4.22...... 

 
 

4.22 
35 35 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
 

54x100 
= ……65.85….. 3.29 

63 x100 
= …76.83…….. 3.84      82 82 

  ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  ……..  4.03 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา     ระดับปานกลาง 3   ระดับน้อย 2 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา     ระดับปานกลาง 3   ระดับปานกลาง 2 
3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา     ระดับปานกลาง 3   ระดับปานกลาง 3 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  …3.00…  ....2.33..... 



6 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

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

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์     ระดับน้อย 2   ระดับน้อย 1 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)       4.17     4.17 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก    …25.. X 5 = …6.25… 5 4 X 100 = ……20……. 5 

20    20  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ   …30.. X 5   6X100   

2.50 60 = …2.50..  2.50 20 = ……30………… 
ผศ.    6     คน รศ.           คน ศ.       คน ผศ.    6      คน รศ.           คน ศ.        คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์   …26. X 5 = ……5…… 5 5.20X 100 = …26……… 5.00 
  …20…    20  

โปรดระบุ
จ านวนในแต่

ละ 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน...18.... ผลรวม 3.6 ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน...18.... ผลรวม 3.6 
ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน...2.... ผลรวม 0.8 ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน..2..... ผลรวม 0.8 
ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน....... ผลรวม 
ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน...1.... ผลรวม 0.8 ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน....1... ผลรวม 0.8 
ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม ค่าน้ าหนัก 1 จ านวน....... ผลรวม 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์     ระดับปานกลาง 3   ระดับปานกลาง 3 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  …3.39..  2.72 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     ระดับปานกลาง 3   ระดับปานกลาง 3 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     ระดับปานกลาง 3   ระดับน้อย 2 
5.3 การประเมินผู้เรยีน     ระดับปานกลาง 3   ระดับน้อย 1 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว ้ ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ผลลัพธ,์(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

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

กรรมการ 

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา
 แห่งชาติ 

   
10x100 

 
= ……100…. 

 
5 
 

 
11 x100  

 
= ……81.62…… 

 
4.00 

   13  
 

 13   

 โปรดระบุ
รายละเอียด 

ตามที่ระบุในมคอ.2 =         13           ข้อ ตามที่ระบุในมคอ.2 =         13             ข้อ 
 ท าได ้ 10  ข้อ ท าไม่ได ้2 ข้อ ระบุข้อที่

ไม่ได ้    
ท าได ้ 11 ข้อ      ท าไม่ได ้ 2  ข้อ ระบุข้อที่

ไม่ได ้    
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  …3.50.  2.50 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     ระดับปานกลาง 3   ระดับน้อย 2 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  …3..  2 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.36 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.71 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน ผา่น ผ่าน 

2.  บณัฑิต   2 - - 4.03 4.03 ดีมาก 

3.  นกัศึกษา   3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์   3 2.72 - - 2.72 ปานกลาง 

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   4 3.00 2.33 - 2.50 ปานกลาง 

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม   13 2.60 2.25 4.03 2.71 ปานกลาง 

ผลการประเมิน      ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559 ได้คุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.71 คะแนน ด้านปัจจัยน าเข้า ได้คุณภาพระดับปานกลาง ผล
การประเมิน 2.60 คะแนน ด้านกระบวนการ ได้คุณภาพระดับปานกลาง   ผลการประเมิน 2.25 คะแนน และ
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้คุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมิน 4.03 คะแนน 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้   
พบว่า หลักสูตรฯ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ด าเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 
1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 2.33 คะแนน องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 2.72 คะแนน และ
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน) และมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 6 
คะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนน)  

 
สรุปผลการประเมินหลักสูตร (ภาพรวม) 

ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก าหนดใน
ระดับปริญญาตรี  

โดยในรอบประเมินนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ได้คุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.71 คะแนน  

 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) อาจารย์ผู้สอนมีความทุ่มเทและเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีระบบการเข้าพบที่
ปรึกษาให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ เขตพ้ืนที่ และ แนวทางการประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา ให้ครอบคลุมตามบทบาท และหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวนมาก  ควร
ยกระดับผลงานตีพิมพ์ให้เผยแพร่สู่เวทีระดับนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่
ในฐาน TCI เพ่ือที่น าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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จุดอ่อนและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

1) ด้วยการท างานของหลักสูตรอยู่ลักษณะ 4 เขตพ้ืนที่แต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน ควรมีการก าหนด
ระบบงานที่สามารถประสานข้อมูลหรือก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้ง 4 
เขตพ้ืนที่ ตลอดจนมีการประชุมหารือระหว่างเขตพ้ืนที่อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือก ากับ/
ติดตามผลการด าเนินงาน 

2) จ านวนนักศึกษารับเข้ายังไม่เป็นไปตามแผนการรับควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก 
และระบุกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่ต้องการให้ชัดเจน โดยอาจมีการสร้างกิจกรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษารุ่นพี่ 

3) จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมี
จ านวนน้อย ควรจัดให้มีแผนการพัฒนาอาจารย์ตลอดจนตั้งเป้าหมายการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ทั้งนี้ อาจมีการผ่อนปรนภาระงานภายในหลักสูตรเพื่อเอ้ือให้อาจารย์ที่มีแผนจะท าผลงาน
วิชาการ 

4) การก ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้จะต้องให้สอดคล้อง
กับ มคอ.2 แต่ด้วยการท างานแบบ 4 เขตพ้ืนที่ อาจต้องมีการก ากับกับในภาพรวมของทุกพ้ืนที่ให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมิน (แต่ละองค์ประกอบ) 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
จุดเด่น 

 - ไม่มี - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไม่มี - 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ควรมีการวางแผนจัดหา/พัฒนาอาจารย์ ตลอดจนน าเสนอปัญหาต่อผู้บริหารตามล าดับชั้น เพ่ือให้
ได้มาซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร เพราะจะเป็นการสร้างความความ
เข้มแข็งให้หลักสูตรอย่างยั่งยืน  
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 
จุดเด่น 

 - ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี - 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1) การน าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมาสู่การวางแผน เพ่ือการด าเนินงานของ
หลักสูตร และจัดโครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสม 

2) อัตราการมีงานท าของบัณฑิตถึงแม้จะสูงแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยละ 80 ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด
และเมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเดือนพบว่า บัณฑิตที่มีเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าในระดับ
ปริญญาตรี (15,000 บาท) มีเพียง 22 คน จาก 60 คนคิดเป็นร้อยละ 36.67 หลักสูตรควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมแนะแนวทางประกอบอาชีพ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะการท างาน เพื่อ
สร้างความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 
จุดเด่น 

- ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1) กลไกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ 
2) โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ยังไม่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษา 
3) ควรมีการก ากับติดตาม / ประเมินทักษะผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4) การจัดการข้อร้องเรียนยังไม่เป็นระบบทีช่ัดเจน 
5) แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษายังไม่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งสามด้าน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1) ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก และระบุกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่ต้องการให้
ชัดเจน ตลอดจนมีสร้างทางเลือกในการคัดเลือกนักศึกษาให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบการ
คัดเลือกและกลุ่มเป้าหมาย 

2) การปรับพ้ืนส าหรับนักศึกษาใหม่ ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ นอกเหนือจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3) หลักสูตรควรระบุเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนานักศึกษา ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็น
เอกลักษณ์ท้ัง 4 เขตพ้ืนที่ ทั้งนี้อาจน าแนวปฎิบัติของหลักสูตรในเขตพ้ืนที่พิษณุโลกมาใช้เป็นแนวทาง
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4) ควรออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจควรมีข้อค าถามที่สามารถตอบ
องค์ประกอบทั้งสามด้านได้ครบ ตลอดจนน าผลที่ได้จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละพ้ืนที่มาใช้
วางแผนการท างานให้เหมาะสมตามบริบท 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 
จุดเด่น 

- ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 

1) การก ากับการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ยังไม่เป็นระบบ 
2) หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไป

ตามเกณฑ์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยส่วนใหญ่จะไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ซึ่งจะผลต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรในอนาคต 

3) จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และโดยส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1) หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนินงานบริหารอาจารย์ให้ชัดเจน โดยวางแนวทางการด าเนินงาน
ให้เป็นขั้นตอนและมีการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ตลอดจนมีการก ากับประเมินการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2) ควรเร่งรัดการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยก าหนดแผนงานระยะยาวรายบุคคล เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการ ให้น าไปสู่ผลงานวิชาการ ตลอดจนควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก และ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร 

3) ควรจัดอบรมหรือระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าในการขอต าแหน่งทางวิชาการให้มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
4) หลักสูตรควรจัดท าแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ท าผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ ใน

ระดับท่ีสูงขึ้นโดยมุ่งเป้าการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
จุดเด่น 

- ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 

1) การก ากับติตามผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ยังไม่เป็น
รูปธรรม 

2) หลักสูตรยังไม่มีการก ากับการด าเนินงาน จนบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดใน มคอ.2 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรต้องให้ความส าคัญในการน าข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 มา
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างจริงจัง และก ากับให้ผลด าเนินงานบรรลุตาม
แผนการประเมิน 

2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ต้องก าหนดกระบวนการก ากับติดตาม การออกแบบสาระรายวิชาโดย
ให้เป็นไปตาม มคอ.2 

3) สร้างความเข้าใจผู้สอนให้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรม  เครื่องมือการวัดผล  ตลอดจนการหาสาเหตุใน
ห้องเรียนและร่วมกันสืบเสาะสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้สอน ควรสร้างเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
จุดเด่น 

 - ไม่มี - 

จุดที่ควรพัฒนา 

1) หลักสูตรฯ มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ยังไม่ตอบสนองต่อความจ าเป็นของ
รายวิชาในหลักสูตร โดยควรวเิคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม โดยเฉพาะสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต 

2) จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าทางหลักสูตรนั้นมีปัญหาด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ในการเรียนการสอนดังนั้นหลักสูตรควรมีการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนที่ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1) หลักสูตรฯ ควรวิเคราะห์ความจ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่าเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนหรือไม่ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการจัดหาต่อไป ทั้งนี้อาจ พัฒนาแบบสอบถามที่
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ และ นักศึกษาเพ่ือจัดอันดับความส าคัญในการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) กรณีจ าเป็น /เร่งด่วน /ขาดแคลน หลักสูตรฯ อาจขอประสานงานกับหน่วยงานภายนอก / เครือข่าย 
เพ่ือขอรับการสนุนสิ่งสนับสนุนฯ ดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

1) ควรศึกษาแนวทางในการเขียนการประเมินกระบวนการ และการพัฒนากระบวนการ ให้เห็น
ประเด็นที่ชัดเจน 

2) การเขียนรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) ยังขาดความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
ระหว่างผลการประเมินกระบวนการไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ 

3) ทุกเขตพ้ืนที่ควรเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันในทุก ๆ ตัวบ่งชี้ 
4) ควรมีการปรึกษาร่วมกันระหว่าง 4 เขตพ้ืนที่เพ่ือให้การเรียนเล่มมคอ 7 มีระบบกลไกท่ีเหมือนกัน

เนื่องจากใช้เล่ม มคอ.2 เล่มเดียวกัน  
5) ในการเขียนส่วนของตัวเลขควรจัดแสดงเป็นตารางเดียวกันเพ่ือให้เห็นถึงแนวดน้มที่ชัดเจน 
6) รูปแบบการน าเสนอผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่พิษณุโลก เป็นระบบและน าเสนอให้เป็นการ

ด าเนินงานเชิงคุณภาพได้ดี อาจจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน มคอ.7 ของทั้ง 4 พ้ืนที่
เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน 

 
 
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

1.หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้านวิชาการ เช่น Logic thinking, Basic 
Programing ฯ ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา 
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 

 - 
 
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 

1) นักศึกษาต้องการให้หลักสูตรมีการปรับวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารให้เป็นภาษาจีนเบื้องต้น
เพราะไม่มีฐานการศึกษาด้านภาษาจีนมาก่อน 

2) ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องห้องน้ าที่ไม่สามารถใช้งานได้และไม่สะอาด 
3) ต้องการให้มีห้องส าหรับท าโปรเจค 
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

………………………….. 
วันที่ 21  มิถุนายน 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
09.00-10.00 น. ประธานหลักสตูร กล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจ 

             1. อ.ชัยวุฒิ     โกเมศ  ประธานกรรมการ 
             2. อ.ดร.สายัณห์   อุ่นนันกาศ กรรมการ 
             3. อ.น้ าฝน     คงสกุล  กรรมการ 
             4. น.ส.นิภาพร     นันตา  เลขานุการ 

- หลักสตูรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและแนะน าทีมงาน

ฯ 
10.00-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูร ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารยผ์ู้สอน นักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

 1. นายรุ่ง   หมูล้อม   อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขตพื้นท่ีตาก 
  2. นางสาวคัชรินทร ์ ทองฟัก   อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขตพื้นท่ีพิษณุโลก 
  3.นายปกรณ์  สุนทรเมธ  อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขตพื้นท่ีน่าน 
  4.นางกาญจนา  บุญทาศร ี  อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขตพื้นท่ีเชียงราย 
   
 ตัวแทนนักศึกษา 

  1.นายภานุพงศ ์ จันโททัย    นักศึกษาเขตพื้นที่ตาก 
  2.นางสาวเกวลิน แก้วมณ ี  นักศึกษาเขตพื้นที่ตาก 
  3.นายปฏิภาณ อุทัง  นักศึกษาเขตพื้นที่ตาก 
  4.นายอัครชัย สรรพคา้  นักศึกษาเขตพื้นที่ตาก 
  5.นายจักรกฤษณ ์ ต๊ะแบ่งปัน  นักศึกษาเขตพื้นที่ตาก 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00-16.00 น. ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
16.00-17.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 

หมายเหตุ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยู่ในวันที่คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน 
 
 
  



18 
 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

........................ 
 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  1. นายรุ่ง    หมูล้อม   อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่ตาก 
    2. นางสาวคัชรินทร์   ทองฟัก   อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
    3.นายปกรณ์   สุนทรเมธ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนที่น่าน 
    4.นางกาญจนา   บุญทาศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขตพ้ืนทีเ่ชียงราย 
   
 ตัวแทนนักศึกษา 

    1.นายภานุพงศ์  จันโททัย    นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    2.นางสาวเกวลิน  แก้วมณี  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    3.นายปฏิภาณ  อุทัง  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    4.นายอัครชัย  สรรพค้า  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
    5.นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแบ่งปัน  นักศึกษาเขตพ้ืนที่ตาก 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

........................ 
 

 

 

 
แนะน าหลักสูตร แนะน าหลักสูตร 

 

 

  

 

สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยผู้ตรวจ สัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ตรวจ 
 

 

 

  
 

สรุปผลคะแนนหลังการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง 
การให้ค่าคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ 

................................. 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
 

 ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร   
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์     
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
  

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน 
ระดับบณัฑติศึกษามผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
 รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 3 

 
หมายเหตุ ; ระดับปริญญาตรี 3 ข้อ, ระดับปริญญาโท 11 ข้อ 
 
สรุปผลการประเมิน 

  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 :  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน       
 

วิธีค านวณ  =   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
                  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
   

    =   
 

 
=    4.22 คะแนน  

 
  

147 

35 



 

ตัวบ่งชี้ 2.2 :  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
        (ระดับปริญญาตรี) 

 
ผลการด าเนินงาน       

 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

=             

 
=    

 
 

=     ร้อยละ  76.83    
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
   =   3.84  คะแนน 

 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
Common Data Set จ านวน (คน) 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 63 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑติทั้งหมด 82 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

63 
X 100 

82 

ร้อยละ76.83 
X 5 

100 

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


 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1  : การรับนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง  
 
คะแนนที่ได้........2.......คะแนน      

 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2  : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง  
 
คะแนนที่ได้......2.........คะแนน      
  
  

 
ตัวบ่งชี้ 3.3  : ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน ระดับ  ปานกลาง  
 
คะแนนที่ได้.......3........คะแนน      

 
 
 
 
 
 

  



 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1  : การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดับ   น้อย  
คะแนนที่ได้.......1........คะแนน      

 
 
ตัวบ่งชี้ 4.2  : คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  20    

 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
    =    5 คะแนน 

 
 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 4 

 
  

4 
X 100 

20 

ร้อยละ 20 
X 5 

20 



 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  30    

 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
    =    2.50 คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 
รองศาสตราจารย ์ 0 
ศาสตราจารย ์ 0 

 
 
  

6 
X 100 

20 

ร้อยละ 30 
X 5 

20,40 



 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ  26    
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
     

=    5 คะแนน 
 
 

Common Data Set จ านวน (ชิ้น) 
ผลงานท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.2 18 
ผลงานท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.4 2 
ผลงานท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.6 0 
ผลงานท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.8 1 
ผลงานท่ีมีค่าน้ าหนัก 1.0 0 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3  : ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง  
คะแนนที่ได้.......3........คะแนน      

 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  : สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 
ผลการด าเนินงาน ระดับ  ปานกลาง  
คะแนนที่ได้........3.......คะแนน      

 
 

5.20 
X 100 

20 

ร้อยละ 26 
X 5 

............. 



 

ตัวบ่งชี้ 5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน ระดับ  น้อย  
คะแนนที่ได้.......2........คะแนน      

 
ตัวบ่งชี้ 5.3  : การประเมินผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินงาน ระดับ  น้อย  
คะแนนที่ได้.......1........คะแนน      

 
ตัวบ่งชี้ 5.4  : ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80   มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80    มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100    มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2  ทั้งหมด จ านวน ....13....... ข้อ 

ท าได้     ........11........... ข้อ 
ท าไม่ได้ ...........2........ ข้อ  

 
คิดเป็นร้อยละ ........81.62..................  ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้.....4.0..........คะแนน      
 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1  : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับ   น้อย   
 
คะแนนที่ได้.....2..........คะแนน      

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


