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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 

2563 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

(3.56 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 

โดยมีจำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2,4) และมีจำนวน 3 องค์ประกอบ อยู่

ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 , 5 และ 6) 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

องค์ประกอบที่ 2 บณัฑติ 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 นกัศกึษา 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมนิผูเ้รยีน 

3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ 3.56 ระดับคุณภาพดี  

 



5 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น

จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวตามทันเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์ แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า 

ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก อย่างมี

ความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สามารถ ประยุกต์

ความรู้และมีทักษะ เพื่อเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงาน จึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดยอยู่บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของ

มหาวิทยาลัยมาประยุกต์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้พัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนขึ้น อันจะทำให้บัณฑิตที่สำเร็จ

ศึกษาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานพัฒนาความเจริญให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

จากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2562 ระดับหลักสูตร  

สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดนํามาปรับปรุงดังนี ้
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ขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา ผลการปรับปรุงตามขอ เสนอแนะ 

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรได้นำผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาใช้

สำหรับการปรบัปรุงหลักสูตรในปี 2563 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- เปรียบเทียบผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตราย

ด้านย้อนหลัง เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพบัณฑติให้ดียิ่งขึ้น 

 

- สาขาวิชาประชุมและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนและหา

แนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 โดยตรวจสอบว่าโครงการใน

ปี 2562 ที่ซ้ำซ้อน  จึงทำให้ในปี 2563 ดำเนินการ

แก้ไขปรับปรุงโครงการใหม่ 

องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- มีการกำกับติดตามการทำโครงงานของ

นักศกึษาอย่างใกล้ชิด ทำให้อัตราการสำเร็จ

การศึกษาสูงขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- หลักสูตรควรกำหนดสมรรถนะของบัณฑิต

หลังสำเร็จการศกึษาให้ชัดเจน และแยกเป็น

รายชั้นปีเพื่อกำหนดแผนพัฒนานักศึกษา และ

กำหนดเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จที่เป็น

รูปธรรม 

- การรายงานผลการประเมิน ควรแสดงรายด้าน

ย้อนหลัง 3 ป ี

 

 

 

 

- สาขาวิชาประชุมและวิเคราะห์เพื่อวางแผนและหา

แนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 

- สาขาวิชามีการประชุมเพื่อจัดแบ่งอาจารย์เพื่อให้

นักศึกษาทำโปรเจคตามความสนใจของนักศึกษา

และความชำนาญของอาจารย์ได้  
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ขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา ผลการปรับปรุงตามขอ เสนอแนะ 

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ในหลักส ูตรให้เข ้าส ู ่ตำแหน่ง

วิชาการ และศึกษาต่อ ส่งผลให้ อาจารย์มี

ตำแหน่งวิชาการเพิ ่มขึ ้นตามเกณฑ์ในปี 

2562 

- มีอาจารย์ที ่ม ีศ ักยภาพในการผลิตงาน

วิชาการระดับนานาชาติ และมีผลงาน

วิชาการที่มีคุณภาพสูง 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- กำหนดแผน และกำกับ เป้าหมายภาระงาน

อาจารย์ที่ชัดเจนให้ครอบคลมุภาระงานทั้ง 4 

ด้าน 

- แสดงผลการประเมินความพึงพอใจรายด้าน

ย้อนหลัง 3 ป ี

- สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรผลิตงาน

วิชาการ ประเภทอื่นๆ เช่น ตำรา  

- ประเมินผล เทียบกับแผน และนำผลที่ได้มา

ปรับแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกำกบั

ดูแล และให้การสนับสนุนอาจารย์ให้สามารถ

ทำได้ตามแผน 

 

 

 

- ในปีการศึกษา 2561 จากการส่งเสริมอาจารย์

ประจำหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้

มีอาจารย์ 1 ท่านได้รับตำแหน่งทางวิชาการในปี

การศึกษา 2562 คือผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปรีดา

วรรณ เกษเมธีการุณ ตื่อเนื่องปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้า

สู ่ตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้น พร้อมมีระบบพี ่เลี ้ยงที ่ช ่วย

แนะนำ 

- หลักสูตรประชุมและวิเคราะห์เพื่อวางแผนและหา

แนวทางในการกำหนดและกำกับ เป้าหมายภาระ

งานอาจารย์ที่ชัดเจนครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 ด้าน 

ในปีการศึกษา 2563  

- เมื่อได้รับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยฯมาเรื ่อง

กรอบภาระงาน ว่าจะเลือกสายงานสอนหรือสาย

งานวิจ ัย ซ ึ ่งสาขาวิชาได้ม ีการประชุมเพื ่อให ้

อาจารย์เลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป 
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ขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา ผลการปรับปรุงตามขอ เสนอแนะ 

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- กำหนดเกณฑ์ในการเลือกวชิาเพื่อทวนสอบ 

- นำรายวิชาที่มีผลการกระจายของเกรดไม่ปกติ

มาทวนสอบ เพื ่อปรับปรุงกระบวนการ ให้

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- กำหนดเป้าหมายการบูรณาการในรายวิชาทั้ง  

3 ด้านที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แสดงผลสัมฤทธิ ์ต่อนักศึกษาที่เกิดจากการ  

ทวนสอบที ่ช ัดเจนทั ้งในเช ิงปร ิมาณ และ

คุณภาพ 

- สาขาวิชาได้ประชุมและวางแผนการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผู้เรียน 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยพิจารณารายวิชาที่ไม่

ซ้ำกับปีที่แล้ว และมีค่าคะแนนที่ผิดปกติ ที่สูงเยอะ

ก ับต ่ำเยอะ มาพ ิจารณา และตรวจสอบในปี

การศึกษาต่อไป 
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ขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา ผลการปรับปรุงตามขอ เสนอแนะ 

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ

ศิษย์เก่าในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

          มีกระบวนการใช ้ประโยชน์จาก social lab 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น 

เพื่อจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน

การเรียนการสอน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- หลังจากที ่หลักสูตรได้สิ ่งสนับสนุนการ

เร ียนร ู ้มาแล ้ว ควรว ิ เคราะห ์ต ่อว ่าส ิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เหล่านั้นส่งผลต่อการ

เรียนของนักศึกษาในทางที่ดีขึ้นอย่างไร 

 

- สาขาวิชาประชุมและวิเคราะห์เพื่อวางแผนและหา

แนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 

- เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมได้ แต่ทาง

สาขาวิชาได้ประชุมวางแผนไว้หากสถานการณ์ดีขึ้น

จะเร่งดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และติดตามผลในการจัดโครงการ

เตรียมความพร้อม เพื่อนำไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 

 

 



10 

 

1.3 วิธกีารประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กำหนดขึ้น 

 ทั้งนี ้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าทีใ่นหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษย์เกา่ 

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผ่าน  

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

128.81 คะแนนเฉลี่ย 

23.73 
4.60 

 

28  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 

ป ี

63 ร้อยละ 92.65 
4.63 

 

68  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศกึษา  3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4  

    ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 ร้อยละ 100 5  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
3 ร้อยละ 60 

5 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 22.20 ร้อยละ 444 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

 

 

 2  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

      ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

มี การดำเนินการ 

ร้อยละ 80 

  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มี การดำเนินการ   

  3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การดำเนินการ   

  4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

มี การดำเนินการ   

  5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศกึษา 

มี การดำเนินการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  

มี การดำเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

-   

  9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มี การดำเนินการ   

  10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

มี/ การดำเนินการ 

 

  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี/ การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.56 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี/ไม่มี การดำเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.60 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ 5.4 ผ่าน 11 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี ้ 3.56 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกำกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

- 

 

 

การปฏิบตัทิีด่ี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑติ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

ตัวบ่งชี้ 2.1  

-ผลการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตอยู่ในเกณฑ์สูงในทุกด้าน 

- ได้มกีารนำผลด้านอาชีพไปใช้การกำหนดอาชีพในหลักสูตรปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ 2.2 

- อัตราการไดง้านทำตรงสาขาอาชีพที่กำหนดในเกณฑ์สูง 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

- 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

ตัวบ่งชี้ 3.1  

- มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทำให้นักศกึษาสนใจเรียนในหลักสูตรมากกว่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ 3.3 

- อัตราการคงอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

ตัวบ่งชี้ 3.1  

- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของช่องทางการรับสมัคร 

ตัวบ่งชี้ 3.2 

- กำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่เกดิกับนักศึกษาในการจัดโครงการพัฒนานักศกึษา 

- ตรวจสอบผลการดำเนินการเทียบกับเป้าหมายของหลักสูตร อัตตลักษณ์ของนักศึกษา 

- รายงานผลการดำเนินการตามสมรรถนะรายชั้นป ี

ตัวบ่งชี้ 3.3 

- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศกึษา 

- ปรับปรุงข้อคำถามแบบประเมินความพึงพอใจสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
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- เพิ่มการเปรียบเทียบรายด้าน 3 ปี ย้อนหลงั 

 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

ตัวบ่งชี้ 4.1 

- มีกระบวนการที่ดีในการผลกัดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและผลติผลงานวิชาการอย่างเป็นรูป 

ตัวบ่งชี้ 4.2 

- มีอาจารย์ที่มีคณุภาพสูงและมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติจำนวนมาก 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

ตัวบ่งชี้ 4.1 

- แสดงรายละเอียดการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำ ที่มีคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรปรับปรุงในปี 2564 

 

3. การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

 

 

- 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ 5.1  

- เพิ่มการดำเนนิการในการปรับปรุงหลักสูตรลงในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชา 

- แสดงรายละเอียดการกำหนดสมรรถนะรายชั้นป ี

ตัวบ่งชี้ 5.2 

- กำหนดความเชี่ยวชาญและวธีีประเมินความเหมาะสมของอาจารย์ในการเพิ่มการประเมินความพึงพอใจในการบูรณาการรายวชิา 

ตัวบ่งชี้ 5.3  

- เพิ่มผลการประเมินความพึงพอใจในการบูรณาการรายวชิา 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- มีการบริหารจดัการที่ดีทำใหนั้กศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุน คะแนนประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์สูง 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

- รายงานสิ่งสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเตรียมการเรียนการสอนแบบ online  

- จัดทำแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่สอดคลอ้งกับรายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง 

- แสดงผลการประเมินความพึงพอใจรายด้านย้อนหลัง 3 ป ี

 

 

 

3.การปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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ส่วนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จำนวนตัว

บ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
่งช

ี้ใน
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ท

ี่ 2
 -

6 

2 - - 4.62 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.33 - - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 3.00 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2    

ผลการ

ประเมิน 

  3.57 3.00 4.62 3.56 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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กำหนดการตรวจประเมนิ 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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