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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วนัที ่26  มิถุนายน  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  (2.53 

คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6  องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) โดย

องค์ประกอบท่ี 1 (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ผ่าน”  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร   องค์ประกอบท่ี 2 ไม่มีการประเมิน  และองค์ประกอบ 3 4 5 อยู่ในระดบั 

ปานกลาง ตามล าดบั ดงัน้ี (2.33,2.78,2.63)  องคป์ระกอบท่ี 6 อยูใ่นระดบันอ้ย (2.00 คะแนน)   

2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าปีการศึกษา 
2559  ลงวนัท่ี  6   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2560    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559  ของหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์  
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร    ในระหวา่งวนัท่ี  26 มิถุนายน  2560 ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์งษส์วสัด์ิ  อ านาจกิติกร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยด์ร.สมนึก   สินธุปวน   กรรมการ 
3. อาจารยป์ระเสริฐ  ศรีพนม    กรรมการ 
4. นางณปภชั   พนัธ์ุแกว้    เลขานุการ 
 

3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
3.1   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
3.2   เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
3.3   เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3.4   เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยนืยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบนั 

 
4.  วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัจนัทร์ท่ี   26    มิถุนายน  2560 
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5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุมส านกังาน  กองการศึกษาน่าน     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  
พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีปรับปรุงจากหลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2550 
ทั้งน้ีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดเ้ปิดการเรียน เฉพาะเขตพื้นท่ี น่าน ซ่ึงมีเหตุผล
ในการปรับปรุงหลกัสูตรคือ (1) ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั (2) เพื่อ
ปรับเปล่ียน  เพิ่มและลด  บางรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน (3) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ในบางวิชาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และ (4) เพื่อใชเ้ป็นแผนการเรียนหลกัสูตรปริญญาตรีส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และหรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่ท่ีเขา้ศึกษา
ในภาคปกติหรือภาคสมทบโดยใช้ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการเทียบโอนตามอธัยาศยั   ตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551   

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อผลิตนกัวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รองรับความตอ้งการของตลาดแรงงานและการแข่งขนัของโลก โดยในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั การด าเนินงานทางธุรกิจ
และในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัของ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงจดัท าข้ึนเพื่อผลิตบณัฑิต
นกัปฏิบติัท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ รองรับความตอ้งการในงานดา้นคอมพิวเตอร์ ตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเนน้ให้มีทกัษะดา้นปฏิบติัการ คิดเป็นท าเป็น และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ท าให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร และพฒันาดา้นการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
7.  วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
ก าหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
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  2)  ระหว่างการประเมิน 
-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
 
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์      
        อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 5 ท่าน 
         อ.ดร.นงนุช เกตุย้ 
         อ.วรวทิย ์ฝ้ันค าอา้ย 
         อ.ดร.กฤษฎา ยาใจ 
                     อ.ชชัชยั ดีสุหลา้ 
                     อ.ดร.วโิรจน์ มงคลเทพ 
   อาจารย์ผู้สอน  2  คน 
    1. อาจารยป์กรณ์  สุนทรเมธ 
         2. อาจารยข์นิษฐา  หอมจนัทร์ 
 
       ตัวแทนนักศึกษา  4 คน 
    1. นายเนติพงษ ์ วชิารักษา ชั้นปีท่ี 4   
    2. นายวรีพล  นนัไชย ชั้นปีท่ี 1  เทียบโอน 
    3. นายเดชาวตั  ฤชุโรจน์  ชั้นปีท่ี 3 
   4. นายอนนัตสิทธ์ิ  งานนา  ชั้นปีท่ี 2 
   ตัวแทนศิษย์เก่า  1 คน 
     1. นายอนุพงศ ์ ฐานิศดิกุล  เพิ่งจบปีท่ีผา่น 
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8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
ตามตวับ่งช้ี ของสกอ. 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี  
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต - ไม่ประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 2.78 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 2.63 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 2.00 นอ้ย 

คะแนนรวม 2.53 ปานกลาง 
 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   
 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 3 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมิน

ตนเองโดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน       ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

    ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด
โดย สกอ. 

ผา่น/ไม่ผา่น   ...3... ขอ้ ผา่น   ..3.... ขอ้ ผา่น 

กรณีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในองคป์ระกอบท่ี 1 โปรดระบุขอ้ท่ีไม่ผา่น คือ  ขอ้ท่ี .......-.................... 
องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   ผลรวมของค่า

คะแนนท่ีได้
จากการ
ประเมิน = …-...... 

- ผลรวมของค่า
คะแนนท่ีได้
จากการ
ประเมิน = ….-...... 

ไม่ประเมิน 

บณัฑิตท่ี
ไดรั้บการ
ประเมิน 

บณัฑิตท่ี
ไดรั้บการ
ประเมิน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมิน

ตนเองโดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

2.2  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ปริญญาตรี) 

 
 

= ……-….. - 
 

= …-…….. ไม่ประเมิน 
  

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  ……..  …… 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา 3    ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 
3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 3 
3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 3   ระดบั .... 3   ระดบั .... 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3  3.33  2.33 
องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพฒันาอาจารย ์  3   ระดบั .... 5   ระดบั .... 2 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.4)       3.33     3.33 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอก   4 …3… X 100 = …60…%… 5 …3… X 100 = …60%. 5 

…5…    …5…  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 1 …0  X 100   …0  X 100  0 

……5 = …0………   ……5 = …0……… 
ผศ.    -      คน รศ.      -     คน ศ.    -   คน ผศ.   -       คน รศ.   -        คน ศ.     -   คน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมิน

ตนเองโดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ 4 …4.6. X 100 =83.33%… 5.00 …4.20… 
X100 

= …84%…… 5.00 

 …5…    …5…  
โปรดระบุ
จ านวนใน
แต่ละ 

ค่าน ้าหนกั 

ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน...8.... 1.6 ค่าน ้าหนกั 0.2 จ านวน...6.... 1.2 
ค่าน ้าหนกั 0.4 จ านวน...2.... 0.8 ค่าน ้าหนกั 0.4 จ านวน...2.... 0.8 
ค่าน ้าหนกั 0.6 จ านวน..1..... 0.6 ค่าน ้าหนกั 0.6 จ านวน..1..... 0.6 
ค่าน ้าหนกั 0.8 จ านวน..2..... 1.6 ค่าน ้าหนกั 0.8 จ านวน..2..... 1.6 
ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน...-.... - ค่าน ้าหนกั 1 จ านวน...-.... - 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ 3    ระดบั 
ปานกลาง 

3   ระดบั 
ปานกลาง 

3 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  3.11  2.78 
องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร  3   ระดบั 

ปานกลาง 
3   ระดบันอ้ย 2 

5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  3   ระดบั 
ปานกลาง 

3   ระดบันอ้ย 2 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานประเมิน

ตนเองโดยหลกัสูตร 
คะแนน 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน 

คะแนน 

ก าหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ 

กรรมการ 

5.3 การประเมินผูเ้รียน  3   ระดบัดี 4   ระดบันอ้ย 2 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ 

 3 9  
= 81.82% 

4 9   
= 90% 

5 

    11  10   
 โปรดระบุ

รายละเอียด 
ตามท่ีระบุในมคอ.2 =     11              ขอ้ ตามท่ีระบุในมคอ.2 =     10                 ขอ้ 

 ท าได ้    9     
ขอ้ 

ท าไม่ได ้   2  
ขอ้ 

ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้   
8,10     

ท าได ้    9       
ขอ้ 

ท าไม่ได ้  1 
ขอ้ 

ระบุขอ้ท่ี
ไม่ได ้ 6  

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  3.75  2.63 

องค์ประกอบที่ 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  3   ระดบัปาน

กลาง 
3   ระดบันอ้ย 2 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  3  2 
  คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 3.33 คะแนนเฉลีย่ (11 ตัวบ่งช้ี) 2.53 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวนตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน ผา่น/ไม่ผา่น ผ่าน 

2.  บณัฑิต - - - - - - 

3.  นกัศึกษา 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 2.78 - - 2.78 ปานกลาง 

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 2.00 2.83 - 2.63 ปานกลาง 

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 11 2.48 2.63 - 2.53 ปานกลาง 

ผลการประเมิน  -  ปานกลาง ปานกลาง -   
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ในภาพรวมของการประเมินผลการด าเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า หลกัสูตร
วทิยาการคอมพิวเตอร์ ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนาก าหนดในระดบั  2.53  

โดยในรอบประเมินน้ี หลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ มีพฒันาการท่ีเด่นชดัในส่วนของ  
   1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง ให้เกิดความทนัสมยั
และจดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษาไดรั้บองค์ความรู้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงก าหนดไวใ้น 
มคอ.2   
   2. หลกัสูตรมีการพฒันาและส่งเสริมนักศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนัโครงการพฒันาคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 2559  จนท าให้หลกัสูตรไดผ้่านการ
เข้ารอบระดับประเทศจ านวน 1 ทีม และได้เงินสนับสนุนจ านวน 5 ทีม ในการส่งผลงานเข้าประกวด
โครงการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 19 และไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ใน
หมวดการโปรแกรมเพื่อความบนัเทิง ในงานมหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 16 
  3.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีผลงานวิชาการ ซ่ึงไดมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ  จ  านวน 6 เร่ือง 
นานาชาติจ านวน 2 เร่ือง  และตีพิมพใ์นวารสารวิชาการจ านวน 1 เร่ือง และวารสารท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล 
TCI กลุ่ม 1 จ านวน 2 เร่ือง  
 

ทั้งนีม้ีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วข้องดังนี ้
 ข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - การจดัหาวสัดุส านกังาน หลกัสูตรสามารถท าการเบิกไดจ้ากส านกังานเลขาของคณะฯ   
  - การจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตอ้งท าบนัทึกเพื่อท าการขออนุมติั ข้ึนอยูก่บังบประมาณท่ีไดรั้บซ่ึง
ยงัไม่เพียงพอส าหรับนกัศึกษา  
  - มหาวทิยาลยัมีการสนบัสนุนโปรแกรมพื้นฐานให้นกัศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดได้
ภายในเครือข่ายของมหาวทิยาลยั   
   
ข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 
  - กระบวนการจดัอาจารยผ์ูส้อน  ในหลกัสูตรมีการจดัประชุมอาจารยท์ั้ง 2 หลกัสูตรคือ หลกัสูตร
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ  คาบสอนขั้นต ่า  9-12  ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  หากจ านวนชัว่โมงท่ีสอนเกิน 12 คาบ คิดไป  13  และมีความตอ้งการจะเบิกค่าสอนเพิ่ม มีขอ้แมว้า่
อาจารยต์อ้งมีงานวจิยั 
  - การจดัท า มคอ. 3 ส่งมหาวทิยาลยั ผูส้อนไดจ้ดัท าและช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบและจดัท า มคอ. 5 
หลงัจากท่ีส่งเกรดเสร็จ และท าการจดัเก็บบนเวบ็ไซด ์    
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  -  มหาวทิยาลยัใหอ้าจารยไ์ปอบรมได ้ โดยใชง้บประมาณจากส่วนกลาง หรือใชง้บประมาณตนเอง 
แต่ใชสิ้ทธ์ิไปราชการได ้
 
 ข้อคิดจากนักศึกษา 
   - การตดัสินของนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษา เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีอยูใ่กลบ้า้น การเดินทางสะดวก  
ค่าเล่าเรียนถูก ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย  
  - การปรับพื้นฐานของนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีการปรับพื้นฐานวชิาภาษาองักฤษ    และ
คณิตศาสตร์ ส าหรับปีการศึกษา 2560 มีปรับพื้นฐานวชิาภาษาองักฤษ   เคมี  และฟิสิกส์  ซ่ึงควรมีการปรับ
พื้นฐานทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
   - ส่ิงสนบัสนุนส าหรับการจดัการเรียนการสอน ควรเพิ่มโตะ๊เรียน เกา้อ้ี  เน่ืองจากอยูใ่นสภาพช ารุด  
และจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัยงัตอ้งใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เรียนร่วมกบัคณะบริหารฯ ซ่ึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมยงัไม่ทนัสมยั  
    -  การส่งเสริมสนบัสนุนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์  เป็นการเพิ่มทกัษะและ
ประสบการณ์จริง ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหส่้งนกัศึกษาไปแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน   
   -  การใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษา อาจารยมี์การจดัตั้งกลุ่มไลน์ (Line chat) และกลุ่มใน เฟสบุค๊ 
(Facebook) เพื่อใหค้  าปรึกษาทั้งในและนอกเวลา  
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี  26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560     ณ หอ้งประชุมกองการศึกษา น่าน 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
จุดเด่น 

- อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่านประสบการณ์ดา้นผลงานวชิาการตามเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นต่อการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด  
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - คุณวฒิุอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรส่วนใหญ่ ไม่ตรงและสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ในอนาคต 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

- หลกัสูตรควรมีระบบกลไกในการปรับปรุง แกไ้ข ในเร่ืองคุณวฒิุของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานหลกัสูตร ๒๕๕๘ หรือส่งเสริม สนบัสนุนและเร่งรัดให้อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุไม่ตรง  จดัท าผลงานเพื่อยืน่ขอต าแหน่งวชิาการในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร
ท่ีด าเนินการอยู ่
 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต 
 
จุดเด่น 
- 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
- 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
- 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 - หลกัสูตรมีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้แข่งขนักิจกรรมในระดบัประเทศอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ 
ปี 2558 จนถึงปี 2559 จนนกัศึกษาสามารถไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ในหมวดการโปรแกรมเพื่อความ
บนัเทิง ในงานมหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 16 ซ่ึงนอกจากเป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง และยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอีกหนทางหน่ึงดว้ย 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - หลกัสูตรใชเ้คร่ืองมือในการประเมินระบบและกลไก เป็นแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจ 
ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
 - การพฒันาทีมการแข่งขนัโปรแกรมของนกัศึกษาใหเ้กิดความย ัง่ยนื หลกัสูตรควรมีการส่งเสริมการ
เขา้ร่วมการแข่งขนัให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 -  กลุ่มตวัอยา่งการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละชั้นปีมีจ านวนนอ้ยมาก ไม่เพียงพอท่ีจะ
เป็นตวัแทนของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี   
 - การจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา หลกัสูตรยงัไม่ช่องส าหรับการรับเร่ืองรองเรียนของนกัศึกษา
ใหเ้ป็นรูปธรรม  
  -  การพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรควรพิจารณายงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น และยงัไม่
ครอบคลุมนกัศึกษาทุกคนในหลกัสูตร   นอกจากนั้นแลว้ การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีหลกัสูตรด าเนินการยงัขาดทิศทางท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการเสริมสร้างนกัเรียนใหมี้
ศกัยภาพอยา่งไร และทกัษะศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นควรตอ้งพฒันาจริงคืออะไร และไดม้าอยา่งไร มี
ขบวนการวิเคราะห์จากความตอ้งการของนกัศึกษา หรือความจ าเป็นจากสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
 การรายงานผลด าเนินงาน อธิบายวา่ในแต่ละขั้นตอนในระบบท่ีน าไปปฏิบติัไดผ้ลลพัธ์อยา่งไร 
ส่วนการประเมิน/ทบทวน คือ การประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีไดก้บัผลลพัธ์/เป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงหากผลไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการหลกัสูตรควรอภิปรายเหตุผลน่าจะเกิดจากปัญหาใด ใน
ขั้นตอนใด และหลกัสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการใด อยา่งไร เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ 
 - หลกัสูตรควรหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินระบบและกลไกท่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปเป็น
ธรรม และสามารถน าไปใชใ้นการประเมินระบบไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพิ่มเติมจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว
ซ่ึงอาจไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
 - การพฒันาทีมการแข่งขนัโปรแกรมของนกัศึกษาใหเ้กิดความย ัง่ยนื หลกัสูตรควรมีการส่งเสริมการ
เขา้ร่วมการแข่งขนัให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการ
แข่งขนั เช่น พี่สอนนอ้งดา้นการแข่งขนั  
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 -  การประเมินความพึงพอใจและการจดัการขอ้รองเรียนของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งการประเมินความ
พึงพอใจของนกัศึกษาแต่ละชั้นปีควรมีจ านวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนของนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี  เพื่อท า
ใหผ้ลการประเมินเกิดความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 - การจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา หลกัสูตรควรวางระบบและช่องส าหรับการรับเร่ืองรองเรียน
ของนกัศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพื่อท าให้นกัศึกษาสามารถส่งความคิดเห็นผา่นช่องทางดงักล่าว และน าไปสู่
การแกปั้ญหาของนกัศึกษา ตวัอยา่งเช่น สายตรงประธานหลกัสูตร กล่องแดง เป็นตน้ รวมทั้งหลกัสูตรจดัท า
ระบบและกลไกในการจดัการต่อขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษาให้มีความชดัเจน และแจง้ให้นกัศึกษาทราบถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการ วา่หลกัสูตรมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง และขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษาจะไดรั้บ
การจดัการอยา่งไร เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถรับรู้และติดตาม และมีความมัน่ใจวา่ขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษาจะ
ไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบและเป็นธรรม 
  -  การพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกดา้น ไม่เพียงแต่องค์
ความรู้และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น โดยพิจารณาให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับนกัศึกษาทุกคนในหลกัสูตร นอกจากนั้นหลกัสูตรควรมีการวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะบณัฑิตของ
หลกัสูตรดว้ยว่าทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑ อะไรท่ีบณัฑิตในสาขาวิทยาการคอมฯ จ าเป็นตอ้งมีอย่างแท ้เม่ือ
ตอ้งออกไปประกอบอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา ในปัจจุบนั (ประเทศไทย ๔.๐) ยกตวัอย่างเช่น ทกัษะใน
เร่ือง critical thinking  หรือ creative thinking เป็นตน้  เพื่อมุ่งเสริมทกัษะในดา้นดงักล่าวให้มาก  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษา และเป็นการใชง้บประมาณท่ีมีจ ากดัอยา่งคุม้ค่า 
 
 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
จุดเด่น 
 - ผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ รวมทั้งวารสาร
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติมีจ านวน 6 เร่ือง 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - อาจารยมี์คุณวฒิุปริญญาเอกจ านวน 3 คน แต่เป็นวุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลย ีจ านวน 1 คนท่ี
ตรงกบัหลกัสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนอีก 2 คนเป็นวฒิุการศึกษา กศ.ด.วดัและประเมินผลการศึกษา   
 
  - ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรส่วนใหญ่ยงัเป็นในลกัษณะผลงานร่วม และการ
เผยแพร่ส่วนใหญ่ยงัเป็นการน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceeding)  ซ่ึงมีค่าน ้าหนกันอ้ย  ซ่ึง
อาจถูกพิจารณาในเร่ืองของเปอร์เซ็นตก์ารมีส่วนร่วม หรือ ถูกพิจารณาวา่ผลงานยงัมีคุณภาพไม่ถึงระดบัดี 
เม่ือน าผลงานดงักล่าวไปยืน่ขอก าหนดต าแหนงทางวชิาการ 
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 - แผนพฒันาสมรรถนะทางดา้นวชิาการและประสบการณ์วชิาชีพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
ท่ีจดัท ายงัขาดความชดัเจนในเร่ืองของความเช่ือมโยงในการพฒันา ตนเองของอาจารย ์ในแต่ละปี วา่จะ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของอาจารยอ์ยา่งไร เช่น กรณีการขอต าแหน่งวชิาการ จากแผนไม่สามารถ
วเิคราะห์หรือมองเห็นไดว้า่ตามแผนท่ีระบุ อาจารยท่ี์วางแผนในการขอต าแหน่งทางวชิาการจะสามารถ
ด าเนินการไดต้ามท่ีมุ่งหวงัหรือไม่   
    - การเขียนรายงานผลการด าเนินของหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัการเขียนแผนภาพล าดบัขั้นตอน 
การท างาน (Flow chart)     
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
  - การส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยศึ์กษาต่อปริญญาเอกในสาขาท่ีตรง หรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือหลกัสูตรท่ีจะมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต  รวมทั้งควรมี
การปรับปรุงระบบกลไกในการส่งเสริมและพฒันาอาจารยใ์หย้ืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีด าเนินการเพิ่มข้ึน   
  - หลกัสูตรควรส่งเสริมและสนบัสนุน ใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีการจดัท าผลงานวชิาการเป็น
ผลงานเด่ียวมากข้ึน  รวมทั้งส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ให้หลกัสูตรจดัท าผลงาน
วชิาการท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน  เพื่อรองรับการการตีพิมพแ์ละเผยแพร่วารสารท่ีไดรั้บรองคุณภาพในระดบัชาติ
และนานาชาติเพิ่มข้ึน รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุนการท าผลงานวชิาการเช่น วช. สกว. หรือ Talent 
Mobility เป็นตน้ 
  - การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ไดเ้ขียนอธิบายผลการด าเนินงานตามสภาพจริงซ่ึงเป็นบริบท
ของหลกัสูตร  ซ่ึงควรมีการปรับผงัการด าเนินงานของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินงานของ
หลกัสูตรท่ีแทจ้ริง 

หลกัสูตรควรมีการปรับปรุงแผนพฒันาสมรรถนะทางดา้นวชิาการและประสบการณ์วิชาชีพ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) รายบุคคล ท่ีแสดงใหเ้ห็นพฒันาการและความเช่ือมโยงของการส่งเสริมและพฒันา
ของอาจารย ์วา่ในแต่ปีอาจารยแ์ต่ละท่านจะด าเนินการในเร่ืองการท าผลงานอยา่งไรบา้ง และผลจากการ
พฒันาในแต่ละปีจะส่งผลต่อการพฒันาตนเองในปีต่อ ๆไปหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นของการท า
ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  หรือการเพิ่มจ านวนของอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซ่ึง
ขบวนการดงักล่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการใหเ้สร็จส้ินในปีเดียว หลกัสูตรควรเพิ่มเติมประเด็นใน
การพฒันาในเร่ืองของการท าวจิยั การเผยแพรผลงานวชิาการ หรือแมแ้ต่ก าหนดการท่ีจะส าเร็จการศึกษาใน
กรณีท่ีไปศึกษาต่อปริญญาเอก เพื่อสามารถน ามาใชใ้นการประเมินเพื่อก ากบัติดตาม หรือการปรับปรุงระบบ
กลไกไดอ้ยา่งชดัเจน และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ยกตวัอยา่ง เช่น กรณี ท่ีระบุในแผนวา่จะยืน่ขอ ก าหนด
ต าแหน่งวชิาการใน ปี ๒๕๖๒ ในปีก่อนหนา้นั้น อาจารยท่ี์จะขอต าแหน่ง ควรตอ้งมีการจดัท าผลงาน
วชิาการตามเกณฑก์ าหนด และจ าเป็นตอ้งมีการเผยแพร่ ก่อนน ามายืน่ขอต าแหน่ง   เช่น หากวางแผนวา่จะ



16 
 

ยืน่ดว้ยบทความวจิยั ก่อนหนา้ก็ควรมีแผนในการยืน่ขอทุน การท าวจิยั การเผยแพร่ผลงานวจิยั ก่อนจึงจะ
สามารถยืน่ขอต าแหน่งไดเ้ป็นตน้ ซ่ึงการก าหนดในแผนเช่นน้ีจะท าใหห้ลกัสูตรสามารถประเมินผลในแต่
ละปี และปรับปรุงไดอ้ยา่งชดัเจนกรณีท่ีมีอาจารยท่ี์ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  
 
องค์ประกอบที ่5  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
- 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - ขั้นตอนการพิจารณาอาจารยพ์ิเศษ และการก าหนดผูส้อนมากกวา่ 1 ท่าน เขา้มาสอนยงัไม่ชดัเจน
 - การจดัท า มคอ.3 และ มคอ.5  มีบางส่วนยงัไม่สอดคลอ้งกบัตามมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ.2 
   
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
  - หลกัสูตรควรก าหนดภาระการสอน ให้อาจารยผ์ูส้อนภายในหลกัสูตรโดยพิจารณาจากความรู้
ความเช่ียวชาญก่อน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นอาจารยพ์ิเศษ ก็ควรจะมีอาจารยป์ระจ า
เป็นเจา้ของรายวชิา และอาจารยพ์ิเศษจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นสอดคลอ้งตามมาตรฐานท่ีก าหนดในส่วน
ของอาจารยผ์ูส้อน 
 -  การก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน ควรจะก าหนดอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยมีประธานจ านวน 1 
ท่านและกรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยประธานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนกัศึกษาจะ
จดัท าโครงงาน และควรมีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาจ านวน 1 ท่าน เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลก ากบัและติดตาม
การด าเนินโครงงานของนกัศึกษาในภาพรวม 

 -  การจดัท าแผนการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์(Subject Leaning Outcome) มคอ.3 และจดัท า
การประเมินตามผลการเรียนรู้ มคอ.5  มีบางส่วนยงัไม่สอดคลอ้งกบัแผนท่ีการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) ตามมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2  เช่น รหสั 222124205 การส่ือสารขอ้มูลฯ ไม่มี
การระบุผลการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ.3 และรหสั 22123403 ไม่ไดน้ าผลการประเมินของ
นกัศึกษามาใส่ใน มคอ.5 หมวด 5 เร่ืองการประเมินรายวชิา 
 
  - หลกัสูตรควรมีการทบทวนและพฒันาปรับปรุงระบบ กระบวนการในการก ากบัติดตามการจดัท า 
มคอ. 3 – มคอ 7  การก ากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ใหมี้ระบบและขั้นตอนท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน มีความเช่ือมโยง สอดคลอ้งกนั และ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าหนดไว ้
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มคอ.๒รวมทั้งควรก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการน าระบบไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัระบบท่ี
ก าหนดไว ้เพื่อใหส้ามารถประเมินปัญหาท่ีเกิดจากการน าระบบไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
  - 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 - หลกัสูตรขาดห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเหมาะสมกบัการฝึกปฏิบติันกัศึกษา เน่ืองจาก
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัส่วนใหญ่    จ  าเป็นตอ้งใชง้านร่วมกบัหลกัสูตรบริหารธุรกิจ  ซ่ึงโดย
ธรรมชาติของศาสตร์ทั้งสองมีความแตกต่างกนั   และในการฝึกปฏิบติัในบางเร่ือง ก็จ  าเป็นตอ้งในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 
  - การจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิและทนัสมยัยงัมีจ  านวนไม่
เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา และยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชร่้วมกบัหลกัสูตรบริหาร ถึงแมปั้จจุบนัหลกัสูตรจะ
ไดเ้คร่ือง mac แต่มีเพียง 7 เคร่ืองเท่านั้น หลกัสูตรควรวางแผนในการด าเนินการจดัซ่ือครุภณัฑแ์ละ
ซอฟตแ์วร์ใหเ้พียงพอส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
 - หลกัสูตรควรมีการจดัท าขอ้มูลเชิงสถิติ  ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู ่  
เปรียบเทียบกบัปริมาณในการใช ้ในแต่ละช่วงเวลา  รวมทั้งสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ เพื่อใช้
แสดงใหเ้ห็นวา่ วา่ส่ิงสนบัสนุนเหล่านั้นมีความเพียงพอต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกทกัษะ
และการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนในรายวชิาต่าง ๆ เพื่อนกัศึกษาจบไปอยา่งมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึง
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประเมินและปรับปรุง ระบบใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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ข้อเสนอแนะในการเขียนผลการด าเนินงานหลกัสูตร (มคอ.7) 
1. ในส่วนของการเขียนผลการด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ีเป็นกระบวนการ ควรมีการด าเนินงานดงัน้ี 

1.1. หลกัสูตรควรมีการประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมายของกระบวนการ อาจทั้งในเชิงปริมาณ (เอาตพ์ุต/
ผลผลิตท่ีตอ้งการ) และเชิงคุณภาพ (เอาตค์มั/ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน)  

1.2. การเขียนระบบและกลไก ใหข้ั้นตอนของระบบท่ีกระชบัและมีความหมายชดัเจน วา่ระบบ
ประกอบดว้ยกระบวนการใดบา้งเป็นล าดบัขั้นขั้นอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดผลผลิตและหรือ ผลลพัธ์ตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด  

1.3. การน าระบบไปปฏิบติั  หลกัสูตรรายงานให้เห็นวา่ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา กระบวนการแต่ละ
กระบวนการตามระบบท่ีก าหนดไว ้เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้ไดผ้ลอยา่งไร (กระบวนการท่ีหน่ึง ไดเ้อาตพ์ุต/
เอาตค์มัอะไร, กระบวนการท่ีสองไดอ้ะไร )  

1.4. การทบทวนกระบวนการ  หลกัสูตรวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการตามระบบท่ีไดใ้นแต่ละ
ขั้นตอนจากการน าระบบไปปฏิบติั กบัค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวว้า่บรรลุผลหรือไม่ หากไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหลกัสูตรคิดวา่เป็นเพราะกระบวนการใด ท่ีเป็นปัญหาและเป็นปัญหาอยา่งไร โดยหลกัสูตรควร
อภิปรายอยา่งมีเหตุมีผล  

1.5. การปรับปรุงกระบวนการ จากการประเมินกระบวนการท่ีหลกัสูตรอภิปรายไวว้า่เป็นปัญหา 
หลกัสูตรจะมีการปรับกระบวนการในส่วนใด เพราะเหตุใด และน าเสนอให้เห็นวา่หากปรับแลว้จะเกิดผล
ในการพฒันาคุณภาพในค่าเป้าหมายอยา่งไร  

1.6. ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ หลกัสูตรควรน าเสนอหรือรายงานใหเ้ห็นวา่จากการปรับปรุง
กระบวนการแลว้ เม่ือน ากระบวนการนั้นไปปฏิบติัเกิดการพฒันาคุณภาพตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อยา่งไร การน าเสนอวา่เห็นผลอยา่งชดัเจน ตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่เกิดผลอยา่งไร และ
สามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรม 

  
ข้อเสนอแนะต่อหลกัสูตร 

-   
 
สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  - การจดัหาวสัดุส านกังาน หลกัสูตรสามารถท าการเบิกไดจ้ากส านกังานเลขาของคณะ   
  - การจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตอ้งท าบนัทึกเพื่อท าการขออนุมติั ข้ึนอยูก่บังบประมาณท่ีไดรั้บ 
ซ่ึงยงัไม่เพียงพอส าหรับนกัศึกษา  
  - มหาวทิยาลยัมีการสนบัสนุนโปรแกรมพื้นฐานให้นกัศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดได้
ภายในเครือข่ายของมหาวทิยาลยั   
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สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้สอน 
  - กระบวนการจดัอาจารยผ์ูส้อน  ในหลกัสูตรมีการจดัประชุมอาจารยท์ั้ง 2 หลกัสูตรคือ หลกัสูตร
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ  คาบสอนขั้นต ่า  9-12  ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  ถา้เกิน 13  และมีความตอ้งการจะเบิกค่าสอนเพิ่ม มีขอ้แมว้า่อาจารยต์อ้งมีงานวจิยั 
  - การจดัท า มคอ. 3 ส่งมหาวทิยาลยั ผูส้อนไดจ้ดัท าและช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบและจดัท า มคอ. 5 
หลงัจากท่ีส่งเกรดเสร็จ และท าการจดัเก็บบนเวบ็ไซด ์    
  -  มหาวทิยาลยัใหอ้าจารยไ์ปอบรมได ้ โดยใชง้บประมาณจากส่วนกลาง หรือใชง้บประมาณตนเอง 
แต่ใชสิ้ทธ์ิไปราชการได ้
 
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา 
   - การตดัสินของนกัศึกษาท่ีเลือกศึกษา เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีอยูใ่กลบ้า้น การเดินทางสะดวก  
ค่าเล่าเรียนถูก ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย  
  - การปรับพื้นฐานของนกัศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีการปรับพื้นฐานวชิาภาษาองักฤษและ
คณิตศาสตร์ ส าหรับปีการศึกษา 2560 มีปรับพื้นฐานวชิาภาษาองักฤษ   เคมี  และฟิสิกส์  ซ่ึงควรมีการปรับ
พื้นฐานทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
   - ส่ิงสนบัสนุนส าหรับการจดัการเรียนการสอน ควรเพิ่มโตะ๊เรียน เกา้อ้ี  เน่ืองจากอยูใ่นสภาพช ารุด  
และจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัยงัตอ้งใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เรียนร่วมกบัคณะบริหารฯ ซ่ึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมยงัไม่ทนัสมยั  
    -  การส่งเสริมสนบัสนุนนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์  เป็นการเพิ่มทกัษะและ
ประสบการณ์จริง ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหส่้งนกัศึกษาไปแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน   
   -  การใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษา อาจารยมี์การจดัตั้งกลุ่มไลน์ (Line chat) และกลุ่มใน เฟสบุค๊ 
(Facebook) เพื่อใหค้  าปรึกษาทั้งในและนอกเวลา  
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ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 

วันที่  26  มิถุนายน ณ มทร.ล้านนา น่าน 
---------------------------------- 

 
หลักสูตร 

 
สถานที่ตรวจประเมิน 

 

 
พื้นที่ร่วมตรวจประเมิน 

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 ณ มทร.ล้านนา น่าน 

ล าปาง พิษณุโลก น่าน 
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ น่าน 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ น่าน 
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ น่าน 

หมายเหตุ :  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยู่ในวันท่ีคณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน 

เวลา กิจกรรม 
09.00-10.00 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ 

แนะน าทีมงานฯ 
10.00-12.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 

ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00-16.00 น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

1. ผศ.ดร.สุภร  กตเวทิน                  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ              กรรมการภายนอก 
3. รศ.เพ็ญจันทร์   รวิยะวงศ์           กรรมการภายใน 
4. น.ส.อรทัย       ใจกาศ               เลขานุการ 

2. หลักสูตร  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผศ.ดร. คงศักดิ์  ศรีแก้ว               ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม              กรรมการภายนอก 
3. อ.พัชราภรณ์   หงษ์สิบสอง          กรรมการภายใน 
4. นางสกาวเดือน เมฆวิไล               เลขานุการ 

3. หลักสูตร  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล                  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์                กรรมการภายนอก 
3. อ.ศักดิ์สิทธิ์  โรจน์ฤทธากร          กรรมการภายใน 
4. น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์        เลขานุการ 

4. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1. ผศ. พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร        ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สมนึก  สินธุปวน                กรรมการภายนอก 
3. อ.ประเสริฐ   ศรีพนม                 กรรมการภายใน 
4. นางณปภัช พันธุ์แก้ว                  เลขานุการ 

 
16.00-17.00 น. น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

           อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 5 ท่าน 
        1.  อ.ดร.นงนุช เกตุย้ 
        2. อ.วรวทิย ์ฝ้ันค าอา้ย 
        3. อ.ดร.กฤษฎา ยาใจ 
                   4. อ.ชชัชยั ดีสุหลา้ 
                   5. อ.ดร.วโิรจน์ มงคลเทพ 
 
   อาจารย์ผู้สอน  2  คน 
    1. อาจารยป์กรณ์  สุนทรเมธ 
         2. อาจารยข์นิษฐา  หอมจนัทร์ 
 
       ตัวแทนนักศึกษา  4 คน 
    1. นายเนติพงษ ์ วชิารักษา ชั้นปีท่ี 4   
    2. นายวรีพล  นนัไชย ชั้นปีท่ี 1  เทียบโอน 
    3. นายเดชาวตั  ฤชุโรจน์  ชั้นปีท่ี 3 
   4. นายอนนัตสิทธ์ิ  งานนา  ชั้นปีท่ี 2 
 
        ตัวแทนศิษย์เก่า  1 คน 
        1.  นายอนุพงศ ์ ฐานิศดิกุล  เพิ่งจบปีท่ีผา่น 
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                                                                         ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 
 
 
1 

 
 
 
2 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
4 
 

 
 

 
 
 
5 

 
 
 
6 
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ภาคผนวก  ง 
การให้ค่าคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี 

................................. 
 
องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 :  การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ. 
 

 ตัวบ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   
 รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์  

 
สรุปผลการประเมิน 
  ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
  ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร



 

องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1  : การรับนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย   
 
คะแนนท่ีได.้...2...........คะแนน      

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.2  : การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย   
 
คะแนนท่ีได.้....3.............คะแนน      
 

 
ตัวบ่งช้ี 3.3  : ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั  ปานกลาง   
 
คะแนนท่ีได.้....2..........คะแนน      

 
 
 
 
 
 
 

  



 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  : การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั   นอ้ย   
คะแนนท่ีได.้.....2.........คะแนน      

 
ตัวบ่งช้ี 4.2  : คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ 60     

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    =   5  คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 3 

 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ( 3 ) 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด               ( 5 ) 

60 
X 5 

60 



 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
= 
 

    
  =    ร้อยละ    0     

 
คะแนนท่ีได ้  = 
 
 
    =   0  คะแนน 

 
 

Common Data Set จ านวน (คน) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ - 
รองศาสตราจารย ์ - 
ศาสตราจารย ์ - 

 
 
  

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   ( 0 ) 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด                                  ( 5 ) 

- 
X 5 

-                         



 

4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

                       = 
 

   
   =    ร้อยละ 84     
 

 
คะแนนท่ีได ้ = 

 
 
    =    ร้อยละ 21   

=   5 คะแนน 
 
 

Common Data Set จ านวน (ช้ิน) 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.2 6 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.4 2 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.6 1 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 0.8 2 
ผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกั 1.0 - 

 
 
ตัวบ่งช้ี 4.3  : ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 

 
ผลการด าเนินงาน ระดบั ...ปานกลาง   
คะแนนท่ีได.้...3...........คะแนน      

 
 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  (4.20 ) 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด                                                   5      

84 
X 5 

20 



 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  : สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย   คะแนนท่ีได.้...2...........คะแนน      
 
ตัวบ่งช้ี 5.2  : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย  คะแนนท่ีได.้....2..........คะแนน      
 
ตัวบ่งช้ี 5.3  : การประเมินผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน ระดบั  นอ้ย  คะแนนท่ีได.้....2..........คะแนน      
 
ตัวบ่งช้ี 5.4  : ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 มีการด าเนินงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 80   มีค่าคะแนนเท่ากบั 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80    มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99   มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100    มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

 
ตามท่ีระบุไวใ้น มคอ. 2  ทั้งหมด จ านวน ...10....... ขอ้ 

ท าได ้    ......9............. ขอ้  ท าไม่ได ้......1............. ขอ้  
 
คิดเป็นร้อยละ .......90...................  ของตวับ่งช้ีท่ีระบุไวใ้นผลการด าเนินงาน 
คะแนนท่ีได.้...4.50...........คะแนน      
 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน ระดบั           นอ้ย คะแนนท่ีได.้....2..........คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 



 

ภาคผนวก  จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคระกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ฉ 
 
 
 

 
 
 


