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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.57 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และ

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.79 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 4 3.60 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.57 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายให้สาขาวิชาต่างๆ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยปรับเปล่ียนตามกรอบระยะเวลาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ พ.ศ. 2554 และหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2554 ที่ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรร่วมกัน เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยมี 2 

แขนงวิชา คือ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา และมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560 เพ่ือปรับเปล่ียนช่ือปริญญาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559 ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 133 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จากช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์ เป็นช่ือปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซ่ึง

สารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์หรือสาขาวิชาที่มีลักษณะของการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชาได้ โดย

สามารถเช่ือมโยงและเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ นิเทศ

ศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือได้ว่าสารสนเทศศาสตร์เป็นเทคโนโลยีทางสังคมที่ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ โดยสารสนเทศศาสตร์มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดหา

สารสนเทศ การจ าแนกข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บสารสนเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคืนข้อมูล การสกัดข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ

ของมนุษย์  พฤติกรรมของผู้ใช้ในการแสวงหาสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของตน การศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบการสืบค้นสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม อันจะเป็นการก่อ

ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป 
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1.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

- 

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

- 

 

องค์ปรกอบท่ี 2: บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีการเก็บขอ้มูลผู้ใช้บณัฑิตให้มากข้ึนเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานหลักสตูรทีแ่ท้จริง 

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

1. หลักสูตรมีการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต มาทบทวนเพ่ือน ามาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน และโครงการอบรมสัมมนาส าหรับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ

ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. หลักสูตรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเพิ่มทักษะในด้าน

การใช้เทคโนโลยีและส่ือดิจิทัล กฏหมายและจริยธรรมดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

 

องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีสมรรถนะแต่ละชั้นป ี

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดม้ีการด าเนนิการปรับปรงุหลักสตูรเป็น “หลกัสูตรสารสนเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564” 

โดยไดก้ าหนดสมรรถนะนักศึกษาในแตล่ะชั้นปี ดังน้ี 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีสมรรถนะแต่ละชั้นป ี

1. เมื่อส้ินสุดการเรียนในปีการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล การเสริมสร้างสมรรถนะของมนุษย์ (Human) การผสมผสานเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Technology) และการพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (Change) และด้านการจัดการดิจิทัลคอน

เทนท์ 

2. เมื่อส้ินสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานของทักษะในด้าน

เศรษฐกิจดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล การท าแผนธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจการเรียนรู้ดิจิทัล 

ทักษะพ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบธุรกิจดิทัลคอนเทนท์ 

3. เมื่อส้ินสุดการเรียนในปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่

ผสมผสานเทคโนโลยีและรองรับการเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบนพื้นฐานของ

วิทยาการข้อมูล นวัตกรรมพาณิชย์ดิจิทัล ทักษะในการแสวงหา คิดวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ โดย

ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับแต่ง น าเสนอและเผยแพร่ 

4. เมื่อส้ินสุดการเรียนในปีการศึกษาที่  4 นักศึกษา ต้องมีทักษะการคิดค้นการจัดการ

นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับทางด้านการพาณิชย์หรือธุรกิจการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะในด้านการ

บริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยข้อมูลในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจ สามารถใช้ทักษะทางด้านสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์และมีความ

พร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตและปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้ค่าระดับคะแนนที่สงู 

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทาง

มหาวิทยาลัยที่จัดข้ึน เช่น โครงการพัฒนาบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR Scopus 

(Fast Track) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ลงวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ดังต่อไปนี้ 

Kingsuwankul, P., Chutosri, T., Uiphanit, T., Liangyoo, P., Bunchongkien, W., & 

Watthanaprapha, N. Rpg game development to promote the coreect use of library. 

2021. Psychology and Education Journal, 58(2), pp. 3013-3019. 
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Kingsuwankul, P., Uiphanit, T., Chutosri, T., Liengyu, P., Dunchongkien, W., Sarikkaganon, Y., 

Khengthong, K..  A Musical Note: An Audio Gaming Aid for Listening to Traditional Thai 

Alto Xylophones. 2020.  International Journal of Innovation, Creativity and 

Change,  13(6), pp. 359-371.   

Liangyoo, P., Uiphanit, T., Chutosri, T., Kingsuwankul, P., Bunjongkien, W., & Watanaprapa, N. 

The development of application to promote the knowledge of physical therapy to 

prevent frozen joints syndrome in elderly age. 2021. Psychology and Education 

Journal, 58(2), pp. 3147-3153. 

Uiphanit, T., Chutosri, T., Kingsuwankul, P., Liengyu, P., Wattanaprapa, N., & Bunchongkien, W. 

Development of mobile application for promoting Suan Sunandha Royal Cuisine. 2021. 

Psychology and Education Journal, 58(2), pp. 3054-3060. 

Uiphanit, T., Unekontee, J., Wattanaprapa, N., Jankaweekool, P., & Rakbumrung, W. Using 

Augmented Reality (AR) for Enhancing Chinese Vocabulary Learning. 2020. 

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(17), 268-

276. 

 

องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรน าผลการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร 

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรน าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานฝกึประสบการณ์วิชาชีพ และผู้วิพากหลักสูตร 

มาพิจารณาในการปรับปรุง “หลักสตูรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ดิจิทัลและคอนเทนท์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564”  

 

องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรยีนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1. หลักสูตรอาจจะมีความร่วมมือจากหน่วยภายนอกในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อปรับปรุงท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักศึกษาได้รับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
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1. หลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” กับ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (อว.) 

2. หลักสูตรได้มีความร่วมมือกับทาง ออนไลน์สเตชั่น โดยให้นักศึกษาเข้าศึกษาดงูานและท ากิจกรรม

ในการพัฒนาส่ือออนไลน์ 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ีและองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน 

 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน  

2. คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ผ่าน  

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร ผ่าน  

4. คุณสมบตัอิาจารย์ผู้สอน ผ่าน  

10. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 5 ข้อ ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

45.70*25 ร้อยละ 40 
4.57 

 

10  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 2.2 บณัฑติปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป ี

23*100 ร้อยละ 100 
5.00 

 

23  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรบันกัศึกษา มีการด าเนนิการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา มีการด าเนนิการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คณุภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2*100 ร้อยละ 33.33 5.00  

6 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1*100 ร้อยละ 16.67 

1.39 
 

6  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.80*100 ร้อยละ 63.33 5.00  

6  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

รวมคะแนน ตวับ่งช้ี 4.2 3.80  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์ มีการด าเนินการ 4  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรียน มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

(ถ้ามี) 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

- -  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  10) จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

- -  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิงาน ผ่าน  

รวมคะแนนตวับ่งช้ี 5.4 ผ่าน 10 ข้อ /10 ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีการด าเนนิงาน 3  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบ่งช้ี 3.57 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

- 

 

การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- หลักสูตรควรส ารวจรายละเอียดเพ่ิมเติมด้านต าแหนง่งานของบัณฑิตโดยเทียบเคียงกบัอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือน ามา

วิเคราะห์อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ผลิตจากหลักสูตร และประชาสัมพนัธ์ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

        1. หลักสูตรควรปรับเปล่ียนรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ที่เน้นเชิงรุกทางด้าน Digital Marketing ให้มากข้ึน ให้สอดรับกับสถานะการณ์ในยุค New 

Normal และบริบทของเด็กในยุคดิจิทัล 

       2. หลกัสูตรควรก ากบัติดตาม หรอืปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการของโครงการภายในแผนการพฒันารายชั้นปตีามสถานะการณ์ ให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน  เพ่ือให้ไดต้ามสมรรถนะของนักศกึษารายชั้นปทีี่ก าหนดไว้ 

3. การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

-  อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวชิาการทีม่ีสัดส่วนสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- หลกัสูตรควรวางแผนก ากับติดตามให้อาจารย์พฒันาตนเองให้เปน็ไปตามแผนพัฒนาอาจารยท์ุกคน เชน่ผลงานวิจยัที่ Support การขอต าแหน่งทาง

วิชาการในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือให้อาจารย์เกิดความกระตือร้ือร้นทีจ่ะพัฒนาตนเองท่ีสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้พร้อมส าหรับก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงข้ึน 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรมีการปรับปรุงใหม่ใหม้ีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปล่ียนไปจาก On-site เป็น Online หลกัสูตรควรปรับปรุงแผนการสอน เครื่องมือ วิธีการวัดประเมินผล ให้

สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานะการณ์ 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรยีนรู้ 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 

- 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เหมาะสม และจ าเป็นต่อ

ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ท่ีเปล่ียนไปจาก Onsite เป็น Online เพ่ือให้สะท้อนต่อผลการเรียนรูข้องนักศกึษาอย่างแท้จริง 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2
 -
6 

2 - - 4.79 4.79 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.60 - - 3.60 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.26 3.50 4.79 3.57 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ก าหนดการ 

โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ Google Meet  

เวลา กิจกรรม 

เวลา  09.00 น. เข้าร่วม Google Meet  ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ims-bfnm-kzh 

หรือโทร: #930 030 994: PIN 8149-491-1 585US) +(  

เวลา  09.00 – 09.15 น. 

 

 

เวลา 09.15  – 09.30 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กล่าวเปิดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการตรวจประเมินฯ 

เวลา 09.30 – 12.00  น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

โดย  

1.อาจารย์ ดร.ทรงพล     นคเรศเรืองศักด์ิ          ประธาน  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์  จันทรดี์      กรรมการ  

3. อาจารย์อิริยา     ผ่องพิทยา                       กรรมการ  

4. นางสาวศรัณภัสร์   แสงทอง                      เลขนานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เวลา 13.00 – 15.30 น.    

เวลา 15.30 – 16.00 น. 

 

 

พักกลางวนั 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

(ต่อ) 

คณะกรรมการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมนิผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลกัสูตร 
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ภาพประกอบ 
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