
                    

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) 
คณะวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
  



1.   บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
 บทสรุปผู้บริหาร ความยาวประมาณ 1 หน้า โดยมีโครงสร้างและแนวทางในการเขียนดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ประกอบด้วย ช่ือหน่วยงาน จุดประสงค์ของการก่อต้ัง ประวัติย่อ จํานวนอาจารย์ นักศึกษา (ปี

การศึกษาที่จะประเมิน) 
3. ผลการประเมนิคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลการประเมนิในภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ 

 จุดเด่น/แนวทางเสริม (3-6ขอ้) 

 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข (3-5 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   -ไม่มี- 
  



2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561  ลงวันที่  31  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562                     
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561  ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังน้ี 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  หริัญวโรดม ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวสุรีย์พร  ใหญส่ง่า กรรมการ 
 3) นายศรีธร  อุปคํา  กรรมการ 
 4) นางสาวณัฏฐพัชร์  วงศ์คําอ้าย เลขานุการ 
 
3.   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1)   เสรมิสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2) เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
3) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปัจจุบัน 

 
4. วันที่ทําการประเมิน 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
 
5.  สถานที่ทําการประเมิน 
 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ 1-202 
 
6.   ความเป็นมาของหลักสูตร  
 - 
 
  



7.  วิธีการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนการประเมิน และแจ้ง
กําหนดการให้หลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการ
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 
-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานที่แสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอ้มูล

ที่ตรวจพบ 
  3)  หลังการประเมิน 
   -  นําเสนอสรุปผลการประเมินด้วยวาจาให้หลักสูตรฯ ทราบ 
   -  จัดส่งรายงานผลการประเมนิให้แก่หลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ 
 7.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชือ่ถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจําปีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
   - ตัวแทนนักศึกษา 
   - ตัวแทนศิษย์เก่า 
 
  



8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ   ดังนี้ 

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 3.98 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 2.96 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.38 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 

คะแนนรวม 2.72 ปานกลาง
 
 8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  - 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  - 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร  - 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผุ้สอน  - 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- - 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี - - 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - - 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา - - 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- - 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระบะเวลาที่กําหนด  - 
 รวมจํานวนขอ้ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



 

ค่าคะแนนการประเมินคณุภาพภายใน หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.    ....5.... ข้อ ผ่าน   ....5.... ข้อ ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

=  ......... 3.91 
12.52 

=  ......... 4.17 
 3 

2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  
=  .......... 3.68 

75.6*5
=  .......... 3.79  100 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

 
 

=  ..........  
 

=  .......... 
 

   

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแต่ละ 
ค่าน้ําหนัก 

ค่าน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........  ผลรวม ......... ค่าน้ําหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........  ผลรวม ......... ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........  ผลรวม ......... ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........  ผลรวม ......... ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........  ผลรวม ......... ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2  3.80  3.98 

 
 
 



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา    4.00  3 ข้อ 3.00 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    4.00  2 ข้อ 2.00 
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา    4.00  2 ข้อ 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3  4.00  2.33 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน    4.00   2 ข้อ 2.00 
4.2  คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)            
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 3 15*5 

=  3.75 

3.83 

15*5 
=  3.75 

3.89 

20 20 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 3  

=  3.00 
35*5 

=  2.92 
 60 

ผศ.  6    คน รศ.  -     คน ผศ.  7   คน รศ.  -    คน 
 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3 คะแนน  

  
 

=  4.75 
 

=  5.00 
  

โปรดระบุ
จํานวน 
ในแต่ละ 
ค่าน้ําหนัก 

ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.20 จํานวน ..20....   ผลรวม 4.00  
ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.40 จํานวน ....1....   ผลรวม 0.40  
ค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.60 จํานวน ......1..   ผลรวม 0.60 
ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 0.80 จํานวน ...1.....   ผลรวม 0.80  
ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  ค่าน้ําหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์    4.00  3 ข้อ 3.00 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4  3.94  2.96 

    
    



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแก้โดย
กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ กําหนดไว้ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,
สัดส่วน,ข้อ ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ์,(%) ,

สัดส่วน,ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร     4.00   2 ข้อ 2.00 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     4.00   2 ข้อ 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน     4.00   2 ข้อ 2.00 
5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  

 5.00 
8

 3.50 
 แห่งชาติ 10 

 ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ...........  ข้อ ตามที่ระบุใน มคอ.2 =  ....10.......  ข้อ 
ทําได้ 

...... ข้อ 
ทําไม่ได้       
......... ข้อ

ข้อที่ทําไม่ได้ 
.........   

ทําได้ 
...8...... ข้อ

ทําไม่ได้ 
...2... ข้อ 

ข้อที่ทําไม่ได้ 
...6,7..........    

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5  4.25  2.38 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     4.00   2 ข้อ 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6  4.00  2.00 
  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 4.00 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 2.72 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

  



ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ  คะแนน
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

จํานวนตัวบ่งชี้  ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย

1.  การกํากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน
2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 
 

2 3.98 3.98 ดี
3.  นักศึกษา 3 2.33   2.33 ปานกลาง 
4.  อาจารย์ 3 2.96 2.96 ปานกลาง
5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2.00 2.50 2.38 ปานกลาง
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 2.00 2.00 น้อย

รวม 13 2.56 2.38 3.98 2.72 ปานกลาง
ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดี ปานกลาง

 
 
 
 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเหน็จากคณะกรรมการประเมินฯ 
นําเสนอในวันที่ 13 เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2562 

 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
 จุดเด่น :   
 .......................................-..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 ..........................-.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 หลักสูตรควรมีมาตรการหรือกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตระหนักถึงการมี
ผลงานทางวิชาการท่ีมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการหรือสถานศึกษาในเครือข่ายมากขึ้น เพ่ือเน้นให้มี
คุณสมบัติด้านทักษะเชิงวิชาชีพที่เพ่ิมขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนให้
เป็นครูวิชาชีพนักปฏิบัติ (พันธ์ุใหม่) ที่เด่นชัด นอกเหนือจากการมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์แล้ว 
 
 
  



 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จุดเด่น :   
 ......................-...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   

1. การยกระดับคุณภาพของบัณฑิตในมุมมองของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 
2. การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงรายวิชา 

 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1. จากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน มีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.38 จึงควรมีการปรับปรุงหรือ
ยกระดับคะแนนให้สูงขึ้นอีก โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะทางปัญญาที่
เป็นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพ่ิมกลยุทธ์หรือกระบวนการ ในการแปลผลจากข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นเชิงคุณภาพ ผ่านรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้น ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต และควรมี
การทําความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้นเพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา อาจ
ใช้การนิเทศฝึกงานหรือการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นช่องทางในการดําเนินงาน ทั้งน้ีหลักสูตรควร
กําหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ มีวิธีดําเนินงานที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการ มีการทบทวน ประเมินหรือศึกษาผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กําหนด 
 2. หลักสูตรควรนําข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ใช้บัณฑิต ที่ได้จากการสํารวจมาจัดทํา วิเคราะห์และ
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความหลากหลายสนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการ/สถานศึกษา อย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมมากข้ึน   
  



 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 จุดเด่น :   
 ......................-...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1. การจัดทําขอ้มูลอาชีพของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์อาชีพของบัณฑิตที่ทํางานจริงและตรงสาขาในแต่ละปี เปรียบเทียบกับ
รายการอาชีพที่สามารถประกอบได้ ที่มีการระบุไว้ใน มคอ. 2 อย่างต่อเน่ือง โดยเก็บเป็นสถิติไว้เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรในระยะต่อไป   
 
 
 
 
 
 

  



 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ........................-.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1. การปรับกระบวนการในการรับนักศึกษาให้มีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
 2. การกําหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพสําหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1. หลักสูตรควรมีการวางแผนระยะยาวและถ่ายทอดสู่ระยะสั้นที่นํามาปฏิบัติเป็นรายปี สําหรับการรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบและกลไกท้ังภายในและภายนอก (TCAS) เพ่ิมช่องทางใน
เชิงรุกเพ่ือในการเข้าหาลูกค้า (นักศึกษาแรกเข้า) ให้มีความหลากหลายขึ้น โดยให้ความสําคัญตามบริบทของ
แต่ละเขตพ้ืนที่ และควรมีความร่วมมือของอาจารย์ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ในการช่วยกันสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2. หลักสูตรควรมีการกําหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาแรกเข้า โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรที่เน้นความรู้พ้ืนฐานทางช่าง และเมื่อมีการ
ดําเนินงานแล้ว ควรมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้
อธิบายการปรับกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ทั้งน้ีอาจ
มีการเตรียมความพร้อมระหว่างเรียนก็ได้ หากหลักสูตรเห็นว่ายังมีความต้องการเพ่ิมเติม โดยผ่านรายวิชาต่าง 
ๆ หรือกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 ............-................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1. การนําข้อมูลจากการให้คําปรึกษามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างมีคุณภาพที่
ดีขึ้น 
  2. เพ่ิมระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร 
 3. ตระหนักถึงการกําหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1. ระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการจดบันทึกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่สามารถ
ทวนสอบหรือยืนยันข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง มีการสอบถามหรือสํารวจความพึงพอใจในการรับคําปรึกษา
ของนักศึกษาที่เข้าพบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา (เชิงลึก) ในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมเพ่ือ
การพัฒนานักศึกษา (จุดเด่น จุดด้อย ผลการเรียน เป็นต้น) 
  2. ระบบการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรควรกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ นักศึกษาออกกลางคันหรือมี
ระดับคะแนนเฉล่ียตํ่า ลาออก ย้ายสาขา เป็นต้น มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ที่กําหนด โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารคณะ   
  3. การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรมีการกําหนดเป้าหมายของ
แต่ละกิจกรรมหรือรายวิชา ในเชิงคุณภาพที่สามารถประเมินว่า เมื่อนักศึกษาผ่านกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มี
สมรรถนะและทักษะด้านใด ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ (4C – Critical Thinking, 
Creativity, Communication, Collaboration) เป็นต้น และนําผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่
กําหนดให้ชัดเจน มีนัยสําคัญต่อการนําไปปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง  



 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 จุดเด่น :   
 .....................-....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1. การออกแบบเคร่ืองมือที่ดีในการสํารวจความพึงพอใจต่อประเด็นที่สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ. ที่
กําหนด ตามตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2   
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1. หลักสูตรควรปรับ/เพ่ิม ประเด็นที่สําคัญในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อด้านการ
บริหารหลักสูตร ในด้านความพึงพอใจ ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.1) และการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ตัวบ่งช้ี 3.2) เพ่ือนําข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการให้มีผลการดําเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด และสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
  



 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 .........................-................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การเขียนแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลระยะ 5 ปี 
 2.การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการบริหารหลักสตูรร่วมกันของทุกเขตพ้ืนที่ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ เ ป็นรายบุคคลระยะ  5 ปี  ( Individual 
Development Plan - IDP) ที่ได้มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละปี อาทิ การลาศึกษาต่อ การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ การทําวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การเขียนตํารา เป็นต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหลักสูตรควรมีข้อมูลผลการดําเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี
การศึกษา สําหรับการพัฒนาตนเอง มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด หากไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการ ให้
อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างไร (PDCA) เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และควรมีการกํากับ 
ติดตาม ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุก 6 – 9 เดือน 
 2. หลักสูตรควรมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองในการบริหารหลักสูตร (ทุกเขตพ้ืนที่) โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและอ่ืน ๆ โดยให้ตระหนักถึงการเขียนรายงานการประชุม มีมติอย่าง
ชัดเจน เพ่ือสามารถทวนสอบและยืนยันข้อมูล 
  



 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
จุดเด่น :   

 ...................................-......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การเพ่ิมสัดสว่นอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการให้มากขึน้ 
 2.การกระจายผลงานทางวิชาการให้ครอบคลุมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.หลักสูตรควรเพ่ิมมาตรการในเชิงบวก เพ่ือผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีหากไม่เป็นไปตามแผนฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามา
กํากับดูแลและให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเน่ือง 
 2. การนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรมีมาตรการหรือกลไกในการ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทํา นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ เขียนบทความลงในวารสารวิชาการ และ
ตระหนักในการยกระดับคุณภาพของบทความให้มีค่านํ้าหนักที่มากขึ้น อาทิ การลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 เป็นต้น 
 
  



 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 จุดเด่น :   
 ..............................-.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.ปรับหรือเพ่ิมเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ตัวบ่งช้ี 4.1 
 2.การเขียนรายงานให้เห็นแนวโน้มย้อนหลัง 3 ปี ในประเด็นผลที่เกิดกับอาจารย์ ให้ครบทุกประเด็น 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ควรปรับ/เพ่ิม ให้เข้ากับกิจกรรมที่ดําเนินการซึ่งสอดคล้อง
กับประเด็นสําคัญ (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) อาทิ ระบบการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบการบริหาร 
(ประเมิน สร้างขวัญกําลังใจ) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ตําแหน่งทางวิชาการ วิจัย การศึกษาต่อ) 
เป็นต้น และหลักสูตรควรปรับการเขียนกระบวนการให้ชัดเจน จากการดําเนินงานจริง จากข้อมูลรายบุคคล
เพ่ือผลการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 2.หลักสูตรควรมีการเขียนรายงานใน มคอ.7 (SAR) ในประเด็นผลที่เกิดกับอาจารย์ รายงานให้ครบทุก
ประเด็นและรายงานให้มีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีเพ่ือให้เห็นแนวโน้ม และทุกเขตพ้ืนให้ใช้แบบฟอร์มประเมินแบบ
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
  



 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 จุดเด่น :   
 ............................-................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การเก็บข้อมูลทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.การออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา และการบริหารจัดการรายวิชาให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.หลักสูตรควรเพ่ิมวิธีการศึกษาผลสํารวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เป็นรายภาคทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผ่านกระบวนการโครงการฝึกสอนและจากศิษย์เก่า 
โดยอาจเขียนการให้ข้อเสนอแนะในรายงาน มคอ.6 และสามารถโยงไปสู่รายงานใน มคอ.7 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงสาระและออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องตามความต้องการของสถาน
ประกอบอย่างแท้จริงมากขึ้น 
 2.หลักสูตรควรมีการประชุมร่วมกันในการกําหนดระบบและกลไกสําหรับการออกแบบหลักสูตร สาระ
รายวิชา โดยควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดําเนินงานดังกล่าว ควรมีการดําเนินงานทุก
ภาคการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร 5 ปี และรายงานใน มคอ. 7 ทุกปีการศึกษา   



 

 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น :   
 ..............................-.............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การดําเนินงานตามระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
และ มคอ.4 ทีชั่ดเจน 
 2.การบูรณาการในด้านการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจหลักด้านการวิจัยการบริการแก่สังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มากขึ้น 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการดําเนินงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คํานึงถึงการสร้างความเข้าใจ
ให้กับอาจารย์ผู้สอนและตระหนักในการเขียน มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างถูกต้อง และมีนัยสําคัญจนสามารถ
นําไปใช้ในการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีระยะเวลาในการดําเนินงานต้อง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กําหนดไว้     
 2. หลักสูตรควรตระหนักในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการแก่
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร หรือผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งน้ีหลักสูตรควรมีการกําหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าดําเนินงานแล้ว 
นักศึกษาต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งโยงมาสู่ 
มคอ.3 หรือ มคอ.4 นําผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่กําหนดเป็นรายภาคการศึกษา ไปใช้ในการ
ปรับกระบวนการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  



 

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผูเ้รยีน  
 จุดเด่น :   
 .............................-............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การดําเนินงานตามระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และตรวจการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.5 
และ มคอ.6 ทีชั่ดเจน 
 .การดําเนินงานของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ของแต่ละรายวิชาให้มีความครบถ้วนและ
ชัดเจน สอดคล้องกับคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
 3. การจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 ร่วมกันทุกเขตพ้ืนที่ 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) ทีชั่ดเจนและสอดคล้องกับระบบการดําเนินงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  คํานึงถึงการสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน และตระหนักในการเขยีน มคอ.5 และ มคอ.6 
อย่างถูกต้อง และมีนัยสําคญัจนสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชา และเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการเขียน 
มคอ.7 อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 2.หลักสูตรควรมีการระบุประเด็นสําคัญในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ตามคู่มือการทวน
สอบผลสมัฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย) ของแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วนและชัดเจน อาทิ การให้ระดับเกรด/คะแนน
ผิดปกติ หรือขอ้สอบเพ่ือการวัดผลไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่คาดหวังหรือ
กําหนดไว้ใน มคอ.3 เป็นต้น และใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
กํากับและติดตาม ผลการดําเนินงานของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ต้องปรับปรุง และรายงานการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาประกอบการจัดทํา มคอ.7 ซึ่งเป็นรายงานที่นําเสนอต่อผู้บริหารคณะ พิจารณาให้
ความเห็นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ครอบคลุมไปถึงระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร 
 3.การจัดทํา มคอ.3 – มคอ.6 ผู้สอนในแต่ละพ้ืนที่ หลักสูตรควรจัดทําร่วมกันเป็นชุดเดียว โดยให้
ครอบคลุมข้อมูลการออกแบบวิธีสอน การประเมินผลและผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ดังกล่าวทุกเขตพ้ืนที่ และควรทบทวนการจัดทํา C-mapping สําหรับผลการเรียนรู้ในบางรายวิชา ที่เป็น
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต  



 

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 จุดเด่น :   
 .....................-..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การรายงานดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดในหลักสูตร ให้มคีวามชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.หลักสูตรควรนําแผนพัฒนาการปรับปรุงในประเด็นดังน้ี การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว มา
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกประเด็น ประเมินแผนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และหลักสูตร
ควรสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ในเชิงคุณภาพ โดยการแปลผลจากข้อมูล
เชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพ เพ่ือนําไปพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์และออกแบบหลักสูตรในการเรียนการ
สอนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
  



 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้
 
  จุดเด่น :   
 ............................-................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 จุดที่ควรพฒันา :   
 1.การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงประเด็น  
 2.การหาเคร่ืองมือที่มีคุณภาพในการสํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น    
 
 แนวทางปรับปรุง :   
 1.กระบวนการในการดําเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรควรจับประเด็นที่สําคัญโดยระบุ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจําเป็นสําหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป อาทิ 
ห้องเรียน เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย กระดาษ เป็นต้น อธิบายกระบวนการของการได้มาสิ่งสนับสนุนที่จําเป็น
น้ัน เมื่อมีแล้วหลักสูตรควรมีการกํากับ ติดตาม ถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่
เพ่ิมขึ้น หลังจากได้ใช้งาน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและอาจเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 2.หลักสูตรควรปรับเคร่ืองมือในการสํารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แยกชัดเจน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวอย่างในข้อมูลคนละส่วนกันทั้งความต้องการ การเรียน (นักศึกษา) 
หรือการสอน (อาจารย์) เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงในส่วนที่สําคัญตามบริบทของการบริหารหลักสูตร ทั้งน้ีควรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารในกระบวนการดังกล่าว 
 
 
  



 

ภาคผนวก  ก 
กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน    

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

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
เวลา กิจกรรม

09.00-09.30 น. ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ 
- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและ 
 แนะนําทีมงานฯ 
- ประธานหลักสูตรสรุปผลการบริหารหลักสูตรและปัญหา อุปสรรค ทิศทางการพัฒนา 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมิน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร สนทนาแลกเปลี่ยนตาม 
รายองค์ประกอบ 1-6 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00-14.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า
14.00-16.00 น. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
16.00-17.00 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดิเรก  มณีวรรณ 
2. นายอนุสรณ์  เราเท่า 
3. ผศ.นิพนธ์  เลศิมโนกุล 
4. ผศ.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ 
5. นายมานัส  สนัุนท์ 
6. นายอนุพงศ์  ไพโรจน์ 
7. ผศ.ธีระยุทธ  บุนนาค 
8. นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร 
9. นายอรรถพล  วิเวก 
10. ผศ.มานะ  ทะนะอ้น 
11. ผศ.อภิศักด์ิ  ขนัแก้วหล้า 
12. นายสถาพร  ครีีต๊ะ 
13. นายอุดม  เครอืเทพ 
14. นายเอกรัฐ  ชอุ่มเอียด 
15. นายวริศ  จิตต์ธรรม 
16. นายกิตติศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ 

 
  



 

ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

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

 
  



 

ภาคผนวก  ง 
Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จํานวน

ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. ผ่าน 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.17
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนน 3626
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน 29
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 3.79 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน 16
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด คน 20
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน 20 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 16 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน 0
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน 0
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว คน 0
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด คน 21
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 0
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ระดับปริญญาโท) 

ร้อยละ - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด คน -
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร้อยละ - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.10 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.20 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.40 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 0.80 ชิ้น - 

 ผลงานนักศึกษาที่มีค่าน้ําหนัก 1.00 ชิ้น - 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ค่าเฉล่ียจาก 4.21- 4.23) คะแนน 3.89
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 3.75
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร คน 20
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คน 3



 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย จํานวน
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 2.92
จํานวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คน 7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 7 

 รองศาสตราจารย์ คน 0 

 ศาสตราจารย์ คน 0 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ คะแนน 5.00
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 29.00

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.20 ชิ้น 20 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.40 ชิ้น 1 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.60 ชิ้น 1 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 0.80 ชิ้น 1 

 ผลงานอาจารย์ท่ีมีค่าน้ําหนัก 1.00 ชิ้น 0 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ระดับ 3.00
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 2.00
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 3.50 

การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตรมีกี่ข้อ 

ข้อ 10 

 ทําได้    (ข้อท่ี 1,2,3,4,5,9,11,12) ข้อ 8 

 ทําไม่ได้  (ข้อท่ี 6, 7) ข้อ 2 

  
 
 




