
 

 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 

ประจําปการศึกษา 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วันท่ี  13 เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2561 



1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ได

ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนหลักสูตรท่ีมีการ

ปรับปรุง ปการศึกษา 2555 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาเปน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในปการศึกษา 2557 โดยมีพ้ืนท่ีการจดัการเรียนการสอน 

พ้ืนท่ี ตาก พิษณุโลกและนาน 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เปนการประเมินโดยใช

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ 14 ตัวชี้วัด การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนการประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรจากการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และโดยการสัมภาษณอาจารยประจํา

หลักสูตรและนักศึกษาในลักษณะพิชญพิจารณ มุงเนนความเปนกัลยาณมิตร การรับฟงขอคิดเห็น และการให

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน  3.09 คะแนน ดานปจจัยนําเขา ได

คุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.72 คะแนน ดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน 

3.50 คะแนน และดานผลผลิตและผลลัพธ ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน 3.60 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองคประกอบ 6 องคประกอบ มีผลการประเมินดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผานเกณฑการประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมิน 3.60 คะแนน ไดคุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา ผลการประเมิน 2.67 คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย ผลการประเมิน 2.68 คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ผลการประเมิน 3.00 คะแนน 

ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลการประเมิน 3.09 คะแนน ไดคุณภาพระดับดี 



 2.  รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  คําสั่งท่ี 113/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (กลาง) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจําปการศึกษา 2560 ลงวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ได

แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560  ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  ในวันท่ี 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

 1) อาจารยณัฐพงศ พยัฆคิน ประธานกรรมการ 

 2) อาจารยธีระ พรอมเพรียง กรรมการ 

 3) อาจารย ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ กรรมการ 

 4) นางสาวกนิษฐา ทองเปา เลขานุการ 

 

3.   วัตถุประสงคของการประเมิน 

1)   เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

2) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

3) เพ่ือใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 

 

4. วันท่ีทําการประเมิน 

 วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

5.  สถานท่ีทําการประเมิน 

 หองพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ป คณะวิศวกรรมศาสตร      

มทร.ลานนา ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.   ความเปนมาของหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงเปดสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2548 ภายใตสาขา

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และในการศึกษา 2553 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

อีกครั้งตามกรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 ปการศึกษา 2555 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1) เปนหลักสูตร          

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 พ้ืนท่ี คือ ตาก 

พิษณุโลก และนาน 

 ปการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีการจัดการเรียนการสอน พ้ืนท่ีเชียงราย 

 และในปการศึกษา 2560 ไดดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยมีการจัด

การศึกษาหลักสูตรเปนเวลา 4 ป และครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงอยูในข้ันตอนการใช

หลักสูตร 

7.  วิธีการประเมิน 

 7.1 การวางแผนและการประเมิน  

  1)  กอนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนการประเมิน และแจง

กําหนดการใหหลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกตองของการ

รายงานขอมูลตามเกณฑการประเมิน 

-  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  

  2)  ระหวางการประเมิน 

-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 

-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

-  คณะกรรมการฯ รวมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอมูล

ท่ีตรวจพบ 

  3)  หลังการประเมิน 

   -  นําเสนอสรุปผลการประเมินดวยวาจาใหหลักสูตรฯ ทราบ 

   -  จัดสงรายงานผลการประเมินใหแกหลักสูตร เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินฯ 

 

 

 



 7.2 วิธีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

  1)   ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการรายงาน 

  3)   สัมภาษณ  

   -  อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   - ตัวแทนนักศึกษา 

   - ตัวแทนศิษยเกา 

 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบงชี้ของ สกอ. 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 

 

  

  



8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี้ 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน  ผาน 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 3.60 ด ี

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 2.68 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 ด ี

องคประกอบท่ี 6 : สิง่สนับสนุนการเรียนรู 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.09 ดี 

 

 8.2  ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 
ผานเกณฑ/ 

ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผล 

หากไมผาน

เกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผาน  

2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผาน  

3 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ผาน  

4 คุณสมบัติอาจารยผุสอน ผาน  

5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาท่ีกําหนด ผาน  

 รวมจํานวนขอท่ีผานเกณฑ 5 

 

สรุปผลการประเมิน 

   ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร



คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําปการศึกษา 2560 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ.    .....5... ขอ ผาน   .....5... ขอ ผาน 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  4.20+4.24 
 4.22 

4.20+4.24 
=  4.22 4.22 

2 2 

2.2  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ปริญญาตรี)  59.52*100 
 2.97 

59.52*100 
=  2.97 2.97 

5 5 

ตัวบงช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท ท่ีไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร (ระดับปรญิญาโท) 

 
 

  
 

=   
 

   

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คาน้ําหนัก 

คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ...-.....   ผลรวม ....-.....  คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ...-.....   ผลรวม ...-..... 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ....-....   ผลรวม ....-.....  คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ...-.....   ผลรวม ...-..... 

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ....-....   ผลรวม ...-......  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ....-....   ผลรวม ...-..... 

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ...-.....   ผลรวม ....-.....  คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ....-....   ผลรวม ....-.... 

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ...-.....   ผลรวม .....-....  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ....-....   ผลรวม ....-.... 

   0   0 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 2  3.60  3.60 



องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา    3.00   3.00 

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    3.00   3.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา    4.00   2.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 3  3.33  2.67 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย  

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 4 คะแนน    3.00    3.00 

4.2  คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)      2.04     2.04 

 4.2.1 รอยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  รอยละ 3  
=  0 

 
=   0 

  

 4.2.2  รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 3  

2*100 = 13.33 

1.11  

=  13.33 

1.11 

2*100 

15 15 

ผศ.   2   คน รศ.       คน ผศ.  2   คน รศ.      คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย 3 คะแนน  

  

6.2*100 
=  41.33 

5 6.2*100 
=  41.33 

5 

15 15 

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คาน้ําหนัก 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน   21 ผลรวม 4.20 คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน 21 ผลรวม 0.20  

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน  1  ผลรวม 0.40  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน 1 ผลรวม 0.40  

คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน 2  ผลรวม 1.6 คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน 2 ผลรวม 1.6  



องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
กําหนดไว ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน,ขอ 

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย    4.00   3.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 4  3.01  2.68 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     3.00    3.00 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3.00    3.00 

5.3 การประเมินผูเรยีน     3.00    3.00 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา    
100 5.00 

 
100 5.00 

 แหงชาติ   
 

 ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10......  ขอ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....10.....  ขอ 
 

ทําได 

....10.. ขอ 

ทําไมได         

......... ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

.........    

ทําได 

....10..... ขอ 

ทําไมได 

...... ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

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

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 5  3.50  3.50 

องคประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     3.00    3.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี 6  3.00  3.00 

  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 3.33 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 3.09 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 

 

 



ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบ  
คะแนน

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้

จํานวนตัวบงชี ้ 
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 

1.  การกํากับมาตรฐาน  หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

   

2 - - 3.60 3.60 ดี 

3.  นักศึกษา 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 

4.  อาจารย 3 2.68 - - 2.68 ปานกลาง 

5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.09 ดี 

ผลการประเมิน  2.72 3.50 3.60  

 

 



 

สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นําเสนอในวันท่ี  13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

 จุดเดน :   

  - ไมมี - 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

  - ไมมี - 

 

 แนวทางปรับปรุง :   

  - ไมมี-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 จุดเดน :   

  - ไมมี - 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรในเขตพ้ืนท่ีนําการประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยมาใชประเมินความพึงพอใจ

ของบัณฑิตจึงทําใหภาพรวมไมสะทอนชัดเจน 

2. ผูสําเร็จการศึกษาในภาพรวมมีงานทํานอยกวารอยละ 50 ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของหลักสูตร

และคุณภาพของบัณฑิต 

  

 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรพิจารณาถึงสาเหตุท่ีบัณฑิตมีงานทําคอนขางนอยเพ่ือวิเคราะหทางสาเหตุและแกไข

ปญหาตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 จุดเดน :   

1. นักศึกษามีความภูมิใจในสถาบัน และหลักสูตร 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

1. กระบวนการเตรียมความพรอมยังขาดความชัดเจน การปฏิบัติยังไมสะทอนถึงการเตรียมความ

พรอมท่ีเกิดกับนักศึกษารายบุคคลเนื่องจากหลักสูตรจัดโดยภาพรวม 

2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ โดยใชระบบความสัมพันธพ่ี นอง โรงเรียนเดียวกันเพ่ือเปนอีกหนึ่ง

ชองทางในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษารับเขา 

3. ควรประเมินกระบวนการการใหคําปรึกษาวาเหมาะสมหรือควรปรับปรุงหรือไหมจากการ

ดําเนินงานในปท่ีผานมา 

 

 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการเตรียมความพรอมท่ีชัดเจน เพ่ือใหผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

2. หลักสูตรมีรูปแบบการประชาสัมพันธท่ีจูงใจตอการเขาเรียนของนักศึกษาใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 จุดเดน :  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความตั้งใจและดูแลเอาใจใสนักศึกษา สงผลใหนักศึกษามีความรัก

ในสถาบัน สาขาวิชาและมีความศรัทธาตออาจารยสูง 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

1. หลักสูตรยังขาดแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก โดยเทียบตอจํานวนอาจารย

ประจํา ซ่ึงจะแสดงถึงศักยภาพการวิจัย 

2. หลักสูตรยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและตําแหนงทาง

วิชาการ 

3. การประเมินและปรับปรุงระบบการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 

แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูครควรมีการกํากับติดตามแผนพัฒนาอาจารยเพ่ือสงผลตอเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

2. หลักสูตรควรวางแผนกํากับติดตามกระบวนการทํางานท้ังในสวนของการรับและแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยประเมินกระบวนการดังกลาว หากพบปญหาใหมีการนําไปปรับปรุง

และพัฒนาอยางตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 จุดเดน :   

  - ไมมี - 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

2. ควรยกตัวอยางวิชาท่ีมีการปรับปรุงอยางเห็นไดชัดในดานของ content ของวิชาโดยการ

เปรียบเทียบเนื้อหากับหลักสูตรเกาวาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยมากแคไหน 

3. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหเปนรูปธรรมดวยระบบและกลไกท่ีเหมาะสมมากกวานี้ 

4. การประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ 

 

 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรวางระบบและแนวทางในการติดตามทักษะท่ีสําคัญ จําเปนตางๆ ท่ีไดออกแบบไวใน

หลักสูตร 

2. หลักสูตรควรมีการตรวจสอบและประเมินกระบวนการตามท่ีหลักสูตรไดออกแบบไว 

3. หลักสูตรควรมีการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย ตาม

ความกาวหนาในศาสตรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

 จุดเดน :   

  - ไมมี - 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา :   

1. หลักสูตร ควรจัดสรรอุปกรณทางดานซอฟแวรใหกับนักศึกษาเพ่ือใชในการเรียน  

2. หลักสูตร มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร ยังบไมตอบสนองตอความจําเปนของ

รายวิชาในหลักสูตร 

 

 แนวทางปรับปรุง :   

1. หลักสูตรควรพิจารณาและวิเคราะหความจําเปนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือสะดวกตอการ

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและนักศึกษาไดใชประโยชน โดยหลักสูตรสามารถทําความรวมมือ

กับภาคเอกชนหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือใหนักศึกษาเขาไปใชประโยชนได 

 

เสนอแนะในการเขียนผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 

 1. ควรรายงานขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงใหเห็นถึงแนวโนมในเรื่องตางๆ โดยแยกเปนในแตละพ้ืนท่ี

แลวสรุปรวมท้ังหมด โดยผลการประเมินอยางนอย 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ก 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

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

 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  

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

หลักสูตร สถานที่ตรวจประเมิน 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ    ณ หองประชุมพะยอม และ หองประชุมราชพฤกษ 

อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ ป  

คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ตาก 

วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

หมายเหตุ :  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ควรจะประจําอยูในวันที่คณะกรรมการเขาตรวจประเมิน 

 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
ประธานหลักสูตร กลาวตอนรับ 

- หลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

- ประธานกรรมการประเมินฯ กลาวชี้แจงวตัถุประสงคของการประเมิน และ 

แนะนาํทีมงานฯ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน  
นักศึกษา ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบณัฑิต  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และใหขอเสนอแนะ 

๑. หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. อ.ณัฐพงศ       พยัฆคิน                     ประธานกรรมการ 

๒. อ.ธีระ           พรอมเพรียง                กรรมการภายใน 

๓. อ.ดร.สาวิตรี    สุวรรณรอ                  กรรมการภายใน 

๔. น.ส.กนิษฐา     ทองเปา                    เลขานุการ 

๒. หลักสูตร วท.บ ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

๑. ผศ.ชนกนาถ   ชูพยัคฆ                       ประธานกรรมการ 

๒. อ.สุมลมาลย   อรรถวุฒิชัย                 กรรมการภายใน 

๓. อ.น้ําฝน       คงสกุล                        กรรมการภายใน 

๔. นายจเร        นะราชา                      เลขานุการ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  นําเสนอผลการประเมนิ 



 

ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผูเขารับการสัมภาษณ 

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

 

1. ตัวแทนอาจารย 

คนท่ี1  อาจารยวันชนะ  จูบรรจง 

คนท่ี 2 อาจารยธานินทร  สินพรมมา 

2. ตัวแทนนักศึกษา 

คนท่ี 1 นายดนุสร  คงทะ  นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

คนท่ี 2 นายวงศกร  แกวกลวย นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

คนท่ี 3 นายสัญชัย  เพ็งบุตร นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

คนท่ี 4 นายวันนพงศ  อินทะนนท นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

3. ตัวแทนศิษยเกา 

นางสาวประภาพรรณ  พันทิพา นักวิชาการอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 

สรุปประเด็นการสัมภาษณนักศึกษา 

1. อาจารยมีการดูแลนักศึกษาเปนอยางดี อาจารยสามารถใหคําแนะนําใหชวยแกปญหาตางๆ ใหกับ

นักศึกษาดีมาก (อยูกันเปนครอบครัว) 

2. อุปกรณทางดานฮารดแวรมีเพียงพอตอนักศึกษา แตระบบซอฟตแวรบางตัวยังเปนซอฟตแวรเถ่ือน 

อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนระบบซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

3. อาคาร หองเรียน มีเพียงพอตอนักศึกษา 

4. อยากใหมีการยกเลิกการเรียนวิชา แคลคูลัส เพราะเปนวิชาท่ีนึกศึกษาไมผานการเรียนมากท่ีสุดและ

นักศึกษาไมเห็นถึงความจําเปนในการเรียนวิชานี้ 

5. อยากใหหลักสูตรเพ่ิมวิชาการออกแบบกราฟฟก 

 

  



 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

 

  

  

  

 

  



 

ภาคผนวก  ง 

Common Data Set 

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

 ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย จํานวน 

ตัวบงช้ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนด โดย สกอ. 

ผาน  

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.22 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 8.44 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด คน 19 

ตัวบงช้ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

รอยละ 59.52 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คน 25 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด คน 43 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป 

หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 43 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเรจ็การศึกษา (ไม

นับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 23 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา คน 1 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร คน - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว คน - 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด คน 43 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 2 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 

ตัวบงช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ระดับปริญญาโท) 

รอยละ  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด คน  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

รอยละ  

• ผลงานนักศึกษาท่ีมีคาน้ําหนัก 0.10 ชิ้น  

• ผลงานนักศึกษาท่ีมีคาน้ําหนัก 0.20 ชิ้น  

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


 

 ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย จํานวน 

• ผลงานนักศึกษาท่ีมีคาน้ําหนัก 0.40 ชิ้น  

• ผลงานนักศึกษาท่ีมีคาน้ําหนัก 0.80 ชิ้น  

• ผลงานนักศึกษาท่ีมีคาน้ําหนัก 1.00 ชิ้น  

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ ปานกลาง 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ ปานกลาง 

ตัวบงช้ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ นอย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ ด ี

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย (คาเฉล่ียจาก 4.21- 4.23) คะแนน 2.04 

4.2.1 รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 0  

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คน 15 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คน 0 

4.2.2 รอยละของอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 13.33 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน 2 

• ผูชวยศาสตราจารย คน 2 

• รองศาสตราจารย คน - 

• ศาสตราจารย คน - 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย รอยละ 41.33 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ  

• ผลงานอาจารยท่ีมีคาน้ําหนัก 0.20 ชิ้น 21 

• ผลงานอาจารยท่ีมีคาน้ําหนัก 0.40 ชิ้น 1 

• ผลงานอาจารยท่ีมีคาน้ําหนัก 0.60 ชิ้น - 

• ผลงานอาจารยท่ีมีคาน้ําหนัก 0.80 ชิ้น 2 

• ผลงานอาจารยท่ีมีคาน้ําหนัก 1.00 ชิ้น - 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ระดับ ด ี

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ ปานกลาง 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปานกลาง 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน ระดับ ปานกลาง 



 

 ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย จํานวน 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 100 

การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใน 

มคอ.2 ของหลักสูตรมีก่ีขอ 

ขอ  

• ทําได    (ขอท่ี................) ขอ 10 

• ทําไมได  (ขอท่ี.........................) ขอ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 


