
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที ่12 มิถุนายน   พ.ศ.2562 
 
 
 
 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยใช้เกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้  

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดับดี (3.17 คะแนน) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้คุณภาพ
ระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.75 คะแนน ด้านกระบวนการ ได้คุณภาพระดับดี ผลการประเมิน            
3.50 คะแนน และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้คุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมิน 4.02 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ มีผลการประเมินดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ผลการประเมิน 4.02 คะแนน ได้คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ผลการประเมิน 2.33 คะแนน ได้คุณภาพระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ผลการประเมิน 3.07 คะแนน ได้คุณภาพระดับดี 
องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ผลการประเมิน 3.50 คะแนน 

ได้คุณภาพระดับดี 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ได้คุณภาพระดับปานกลาง 

2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 86/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  ลงวันที่  5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 1) นายณัฐพงศ์ พยัฆคิน ประธานกรรมการ 
 2) นางสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย กรรมการ 
 3) นางน้ าฝน คงสกุล กรรมการ 
 4) นางสาวกนิษฐา ทองเป้า เลขานุการ 
 
 
 
3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 

 



4. วันที่ท าการประเมิน 
 12 มิถุนายน  2562 
 
5.  สถานที่ท าการประเมิน 
 ห้องพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 ภายใต้สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และในการศึกษา 2553 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
อีกครั้งตามกรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) เป็นหลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 3 พ้ืนที่ คือ ตาก 
พิษณุโลก และน่าน 
 ปีการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยเพิ่มพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน พ้ืนที่เชียงราย 
 และในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยมีการจัด
การศึกษาหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี และครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการใช้
หลักสูตร 
 
 
 
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 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   - ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนนักศึกษา (ถ้ามี) 
   - ตัวแทนผู้ประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 
  



8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.02 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 3.07 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.17 ดี 
 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร   
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน   
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 5  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (ระดับปริญญาโท : เกณฑ์ 10 ข้อ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร   
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน   
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
  

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

บัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
รวมจ านวนข้อที่ผ่านเกณฑ ์ 5 ข้อ 

 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ.    .....5... ข้อ ผ่าน   ....5.... ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  4.28+4.37 

=  4.33 
4.28+4.37 

=  4.33 
2 2 

2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 20*100 
=  74.07 3.70 

20*100 
=  74.04 3.70 

27 27 
2.2  (ระดับปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
 ปริญญาโท ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

 
=  .......... 0 

 
=  .......... 0 

  

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ........ 

       
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2  4.20  4.20 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    3.00   2.00 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    3.00   2.00 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา    3.00   3.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3  3.00  2.33 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์     4.00    4.00 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)     1.94     2.22 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

=  0 

 

 
=  0 0 

  
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1*100 

=  10 
2*100 

=  20 
1.67 

10 10 
ผศ.   1   คน รศ.   -     คน ผศ. 2    คน รศ.      คน 

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  10*100 
=   

10*100 
=   

5.00 
10 10 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 

ค่าน้ าหนัก 

ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน ....8....   ผลรวม 1.60  ค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน .....8...   ผลรวม 1.60  
ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ....1....   ผลรวม .0.40  ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน ......1..   ผลรวม 0.40.  
ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน ........   ผลรวม .........  
ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน .....1...   ผลรวม 0.80  ค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน ...1.....   ผลรวม .0.80.  
ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์    3.00   3.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4  2.98  3.07 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร     3.00    3.00 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3.00    3.00 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย
ก าหนดไว ้

ผลการด าเนินงานประเมินตนเอง
โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

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

5.3 การประเมินผู้เรยีน     3.00    3.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศกึษา   10*100 

100 5.00 
10*100 

 5.00 
 แห่งชาติ 10 10 

  ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ......12.....  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ...12........  ข้อ 
 ท าได ้

...10... ข้อ 
ท าไม่ได้         

.....2.... ข้อ 
ข้อที่ท าไม่ได ้

.........    
ท าได ้

......10... ข้อ 
ท าไม่ได ้
...2... ข้อ 

ข้อที่ท าไม่ได ้
.............    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5  3.50  3.50 
องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3.00    3.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 6  3.00  3.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.30 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.00 

ระดับคุณภาพ 3.30 ระดับคุณภาพ 3.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
1.  การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6    

2   4.02 4.02 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 2.33   2.33 ปานกลาง 

4.  อาจารย ์ 3 3.07   3.07 ดี 
5.  หลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.67  3.50 ดี 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.75 3.50 4.02 3.17 ดี 
ผลการประเมิน  ปานกลาง ดี ดีมาก  

 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 ข้อเสนอแนะ :   
  - 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะ :   
 1.ควรจะแยกความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน TQF ของในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 
 ข้อเสนอแนะ :   
  - 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   
 1. ควรมีการชี้แจงข้อมูลด้านการรับนักศึกษาให้ครบถ้วน 
 2. ควรเพิ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   
 1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีการรายงาน
กิจกรรม,ตัวชี้วัด,และความสอดคล้อง เพ่ือให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. ควรมีการแยกข้อมูลตารางการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา 

  
 
 



 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. หลักสูตรก ากับ ติดตามแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ 
 

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   
 1. ควรมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลคุณภาพของหลักสูตรและเข้าสู่การ
เตรียมความพร้อมต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 ข้อเสนอแนะ :   
  - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. หลักสูตรควรแสดงให้เห็นถึงผลของการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. การจัดกิจกรรมการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน ควรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ขอรายวิชาที่เกิดขึ้นจากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ตรงกับ มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. หลักสูตรควรก าหนดให้มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย 
ยืดหยุ่น และให้โอกาสกับนักศึกษามีส่วนร่วมกับการประเมินผล และมีการตรวจสอบความเหมาะสมของ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลกับ Learning outcome ของรายวิชา 
 
 
ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะ :   
  - 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ :   

1. หลักสูตรควรแสดงให้เห็นถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม และจัดท าข้อมูลอัตราส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับนักศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 



 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๒ณ มทร.ล้านนา ตาก 
หลักสูตร สถานที่ตรวจประเมิน 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ณ ห้องพะยอม 

 ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 
ณ ห้องราชพฤกษ์ 

หมายเหตุ : อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ควรจะประจ าอยู่ในวันที่คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน 
 

 
 
 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 

- หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กลา่วชี้แจงวตัถุประสงค์ของการประเมินและ 

แนะน าทีมงานฯ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  

นักศึกษาตัวแทนศิษย์เกา่ ตัวแทนผู้ใช้บณัฑิต 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ 
๑. หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. อ.ณัฐพงศ์     พยัฆคิน                    ประธานกรรมการ 
๒. อ.สุมลมาลย์   อรรถวุฒิชัย                 กรรมการภายใน 
๓. อ.น้ าฝน       คงสกุล                        กรรมการภายใน 
๔. น.ส.กนิษฐา     ทองเป้า                    เลขานุการ 

๒. หลักสูตร วท.บ.ธุรกจิอาหารและโภชนาการ 
๑. ผศ.ดร.สถาพรถาวรอธิวาสน์ประธานกรรมการ 
๒. อ.ธีระ           พร้อมเพรียง                กรรมการภายนอก 
๓. อ.ดร.สาวิตรี    สุวรรณรอ                  กรรมการภายใน 
๔. น.ส.สุดาพร      ปัญญาดี                      เลขานุการ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  น าเสนอผลการประเมนิ 



 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. นักศึกษา 
 
รายช่ือนักศึกษาที่สัมภาษณ์ 
 1.นางสาวชิดชนก ปะหะระทา 
 2.นายวงศกร  เกษสุริยวงศ์ 
 3.นางสาวสุพัตรา ค านิล 
  
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษา 
 1.อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าถึงนักศึกษาดี สามารถปรึกษาพูดคุยได้ตลอดเวลา 
 2.อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาสอนนักศึกษาได้ในระดับดี 
 3.ควรมีการปรับเนื้อหาด้านวิชาแคลคูลัสโดยการสอดแทรกรายละเอียดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าไป 
 4.การสอนวิชาเขียนโปรแกรมควรมีการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยต่อปัจจุบัน 

5.อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์มีเพียงพอต่อนักศึกษา แต่ระบบซอฟต์แวร์บางตัวยังเป็นซอฟต์แวร์เถื่อน 
อยากให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

2. ผู้ใช้บัณฑิต 
 
รายช่ือผู้ใช้บัณฑิตที่สัมภาษณ์  

1.คุณพาวัฒน์ พุฒิทิตวัฒิ 
2.คุณศรัณ สังคง 
 

สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
 1.ขาดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 2.การท างานดี แต่ต้องคอยให้ค าปรึกษาหรือและให้ค าแนะน าเนื่องจากบัณฑิตขาดความมั่นใจ 

3.ขาดความรู้ทางด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/คิดสร้างสรรค์/คิดวิเคราะห์วางแผนงาน 
4.ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน 
5.ขาดทักษะในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า 
6.บัณฑิตสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี 

   
   



 

3.ศิษย์เก่า 
รายช่ือศิษย์เก่าที่สัมภาษณ์ 
 1.นายณัฐพล มาหวัน 
 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 1.ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์สัมผัส 
 2.ควรเพ่ิมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน (Microsoft office,Photoshop) 
  3.เพ่ิมวิชาภาษาพม่า เพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่เขตติดต่อกับประเทศพม่า ควรที่จะได้รับการฝึก
ทักษะการใช้ภาษาพม่า เพื่อให้สามารถใช้ในการสื่อสาร และใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4.สามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในการท างานได้จริง 
   
4.อาจารย์ผู้สอน 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอนที่สัมภาษณ์ 
  อาจารย์วันชนะ   จูบรรจง 
 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
  1.นักศึกษาขาดความตั้งใจในการศึกษา 
  2.งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนการสอนมีน้อย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

  
ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงาน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน/ตัวแทนผู้ประกอบการ สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ตัวแทนศิษย์เก่า 

  

สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/ตัวแทนศิษย์เก่า  
 
 



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

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

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ผ่าน  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.33 
 - ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 1,407 
 - จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด คน 27 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 74.07 

 - จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 20 
 - จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 27 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน   
 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

คน 27 

 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
  (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 20 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน 0 
 - จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 27 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 
 - จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
 ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด คน - 
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.10 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 
 

ช้ิน  

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 2.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ระดับ 2.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 4.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.21- 4.23) คะแนน 2.22 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร คน 10 

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


 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จ านวน 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก คน 0 
  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20.00 
 - จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 2 

 รองศาสตราจารย ์ คน 0 

 ศาสตราจารย ์ คน 0 
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 100 
 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ  

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.20 ช้ิน 8 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.40 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.60 ช้ิน 0 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 ช้ิน 1 

 ผลงานอาจารย์ที่มีค่าน้ าหนัก 1.00 ช้ิน 0 
ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 

ร้อยละ 5.00 

 - การด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  แห่งชาติ ใน มคอ.2 ของหลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 12 

 ท าได้    (ข้อท่ี.........................) ข้อ 10 

 ท าไม่ได้  (ข้อที่.........................) ข้อ 2 

 ข้อที่ยกเว้น ไม่ประเมิน   (ข้อที่.........................) ข้อ  
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ระดับ 3.00 

 



 

 
 


