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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผล

การดำเนนิงานในปกีารศกึษา 2564 ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิและ

มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.65 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2,5) มี

จำนวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับด ี(องค์ประกอบที ่5 ) และมจีำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปาน

กลาง (องค์ประกอบที่ 3,6) 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 นอ้ย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 4.86 ระดับคุณภาพดมีาก  

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.33 ระดับคุณภาพดมีาก  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน  

การประเมนิผู้เรยีน 

3.50 ระดับดี  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.65 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนท่ี 1 บทนำ 

 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายให้สาขาวิชาต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิโดยปรับเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนด ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สารสนเทศ พ.ศ. 2554 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2554 

ท่ีไดด้ำเนนิการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมี 

2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา และมีการปรับปรุงหลักสูตร

สารสนเทศศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง หลักเกณฑ์การ

กำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จากชื่อ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ เป็นช่ือปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2564 ดำเนนิการปรับปรุงจากหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและ

คอนเทนท์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation 

Management) และแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Management) การพัฒนาหลักสูตรมีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแผน

สำคัญท่ีเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศท่ีจะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก สู่การเป็นกำลังคน

ดิจิทัลที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก่อให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ที่เป็นไปตาม

นโยบายดา้นการผลติบัณฑติของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับความรู้และความสามารถดา้นวชิาการ 

ดังนัน้ หลักสูตรจงึถูกออกแบบมาเพื่อเนน้นวัตกรรมพาณิชย์ดจิิทัล นวัตกรรมธุรกจิการเรียนรู้ดจิทัิล สตาร์ตอัป 

นวัตกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ สารสนเทศดิจิทัล การบริหารจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการ

ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล และมนุษยศาสตร์ดิจิทัลให้มีความเหมาะสม รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

(Digital Workforce) เพือ่รองรับการทำงานในระบบเศรษฐกจิดจิทัิล 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

1. การกำกับมาตรฐาน  - - 

2. บัณฑติ      1. หลักสูตรควรสำรวจรายละเอียด

เพิ่มเติมด้านตำแหน่งงานของบัณฑิตโดย

เทียบเคียงกับอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาท่ี

กำหนดไวใ้น มคอ. 2 เพื่อนำมาวเิคราะห์อัต

     จากการสำรวจตำแหน่งของบัณฑิตโดย

เทียบเคียงกับอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาที่

กำหนดไว ้ใน มคอ. 2 น ักศ ึกษามีอาช ีพท ี่

สอดคลอ้งท่ีกำหนดไวใ้น มคอ.2 ดังน้ี 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

ลักษณ์ของบัณฑิตที ่ผลิตจากหลักสูตร 

และประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

     1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชา

ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ ประกอบ

อาชีพท่ีเกีย่วขอ้ง ดังน้ี  

        1.1 นักว ิ เคราะห ์และออกแบบระบบ

สารสนเทศเพื ่อการจัดการ เช่น Outsourcing 

AIS software tester, Software Tester เป็นต้น 

        1.2 นักพัฒนาระบบงานเว ็บไซต์ เช่น 

Front-end developer, Programmer เป็นต้น 

        1 .3  ผ ู ้ควบค ุมและตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ เช่น It support เป็นต้น 

        1.4 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มี

การใช้สารสนเทศ เช่น เจ้าหน้าที ่ พนักงาน

บริษัท เป็นตน้ 

        1.5 ผูจ้ัดการระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์

และลูกคา้สัมพันธ์ เช่น พนักงานขาย เป็นตน้ 

        1.6 อาชีพอื่นๆ เช่น บัญชีจ่าย เกษตรกร 

เป็นต้น 

     2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชา

สารสนเทศศึกษา ประกอบอาชีพที่เกี ่ยวข้อง 

ดังน้ี 

        2.1 บรรณารักษ์ เช่น ครูบรรณารักษ์ เป็น

ต้น 

        2 . 2  ผ ู ้ จ ั ด ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ  เ ช่ น 

Management Trainee เป็นต้น 

        2.3 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มี

การใช้สารสนเทศ เช่น พนักงานบริษัท เป็นตน้ 

        2.4 อาช ีพอ ื ่นๆ เช ่น กราฟ ิกด ี ไซน์  

แคชเชียร์ เป็นต้น 

     จากผลวิเคราะห์ส่วนใหญ่บัณฑิตที่ได้งาน

ทำมอีาชีพท่ีสอดคลอ้งตามท่ีกำหนดไวใ้น มคอ.

2 แต่มีอาชีพอื่นๆ บ้างที่ไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็น

อาชีพท่ีแตกต่างไปจากหลักสูตรฯ 

3. นักศึกษา      1. หลักสูตรควรปรับเปลี่ยนรูปแบบใน

การประชาสัมพันธ์ที ่เน้นเชิงรุกทางด้าน 

Digital Marketing ให้มากขึ้น ให้สอดรับกับ

     1. หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ที ่เน้นเชิงรุก

ทา ง ด ้ า น  Digital Marketing ท ี ่ ส อด ร ั บกั บ

สถานะการณ์ในยุค New Normal ดังต่อไปน้ี 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

สถานะการณ ์ ในย ุค  New Normal และ

บริบทของเด็กในยุคดจิทัิล 

     2. หลักสูตรควรกำกับติดตาม หรือ

ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการดำเนินการของ

โครงการภายในแผนการพัฒนารายชั้นปี

ตามสถานะการณ์ ให้สามารถดำเนินการ

ได้ตามแผน  เพื่อให้ได้ตามสมรรถนะของ

นักศึกษารายช้ันปีท่ีกำหนดไว ้

     1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อ

ส ั งคมออนไลน ์ของ มหาว ิทยาล ัย  คณะ 

สาขาวิชา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใน

เผยแพร่ขอ้มูลดา้นการศึกษา เช่น  

     1.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับฝ่ายแนะ

แนวของโรง เร ียนต ่างๆ ผ ่ านช ่อง Onsite 

ออนไลน์ ท่ีจัดโดยคณะ และสาขาวชิา 

     1.3 ประชาสัมพันธ์โดยการเขา้โครงการ 

MOU ของโรงเรียนต่างๆ กับทางคณะ 

     1.4 โปรโมทข่าวประชาสัมพันธ์ในแต่ละ

รอบการสมัครโดยการทำโฆษณาผ่านเพจ

เฟสบุ๊ค 

     2. หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการ

ขอตั้งงบประมาณระดับหลักสูตรสารสนเทศ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ดจิทัิลและคอนเทนท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยพจิารณาสมรรถนะของนักศึกษาราย

ช้ันปีกำหนดไวใ้นแผนดังกล่าว 

4. อาจารย์      หลักสูตรควรวางแผนกำกับติดตามให้

อาจารย ์พ ัฒนาตนเองให ้ เป ็นไปตาม

แผนพัฒนาอาจารย์ทุกคน เช่นผลงานวิจัย

ที่ Support การขอตำแหน่งทางวิชาการใน

ระดับที ่สูงขึ ้น เพื ่อให้อาจารย์เกิดความ

กระตือรื ้อร้นที ่จะพัฒนาตนเองที ่สร้าง

ผลงานท่ีมคีุณภาพใหพ้ร้อมสำหรับกำหนด

ตำแหน่งทางวชิาการท่ีสูงขึ้น 

     หลักสูตรได้ดำเนินการติดตามให้อาจารย์

พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์ 

ดังต่อไปน้ี 

     1 .  ด ้ า นการ เข ี ยนตำราและ เอกสา ร

ประกอบการสอน ใหอ้าจารย์ท่ีอยู่ในเกณฑ์การ

ขอตำแหน่งทางว ิชาการสอนในรายวิชาที่

ต้องการยืนขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามความ

ถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์ผูส้อน 

     2. ดา้นผลงานวจิัย ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดทำ

ผลงานว ิจ ัยท ี ่สอดคล ้องก ับรายว ิชาที ่ขอ

ตำแหน่งทางวชิาการ 

     3. หลักสูตรฯ ได้ติดตามและส่งเสริมให้

อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการตามแผนที่

วางไว้ และอยู่ระหว่างการยื่นขอตำแหน่งทาง

วิชาการจำนวน 2 ท่าน และส่งเสริมให้อาจารย์

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่ง

ทางวชิาการ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ: 

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมนิผูเ้รียน 

     เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนเปลี ่ยนไปจาก On-site เป็น Online 

หล ักส ูตรควรปร ับปร ุ งแผนการสอน 

เคร ื ่องม ือ  ว ิธ ีการว ัดประเม ินผล  ให้

สอดคลอ้ง และเหมาะสมกับสถานะการณ์ 

     เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เปลี่ยนไปจาก On-site เป็น Online หลักสูตรได้

ดำเนินการแผนการสอน เครื่องมือ วิธีการวัด

ประเมินผล ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ

สถานะการณ์ ดังนี้ 

     1. ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ 

ปรับแผนการสอนใน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้

สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยโดยรูปแบบปกติ หรือแบบ

ออนไลน์ผสมผสาน (Onsite และ Online และ 

On Demand)   

     2. ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้

นำเครื่องมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แบบ Online มากข ึ ้น เช ่น เว ็บไซต์ Moodle, 

Google for Education, ส ื ่ อ  Courseware, 

แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ก า ร ป ร ะ ช ุ ม อ อ น ไ ล น์   

เป็นต้น 

     3. ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯ 

วิธีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการ Take home 

Exam, สร้างแบบทดสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       หลักสูตรควรนำผลการประเมินความ

พึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษามา

วเิคราะห์ เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสม และจำเป็นต่อความต้องการใน

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

ที่เปลี่ยนไปจาก Onsite เป็น Online เพื่อให้

สะท้อนต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง

แท้จริง 

     หล ักส ูตรได ้ดำเน ินการปร ับปร ุ งแบบ

ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ และ

นักศึกษา ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่

เหมาะสม และจำเป็นต่อความต้องการในการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที ่ทั ้งแบบ 

Onsite และแบบ Online 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงค์ในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กำหนดขึ้น 

 ทั้งนี ้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และไดม้าตรฐานที่กำหนดไว ้

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว ้

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทกึ 

 - อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจา้หนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผู้ใช้บัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผ่าน  

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผ่าน   

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์ประจำหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผ่าน   

3. คุณสมบัตอิาจารย์ประจำหลักสูตร ระบุผลการประเมนิ ผ่าน   

4. คุณสมบัตอิาจารย์ผูส้อน ระบุผลการประเมนิ ผ่าน   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ระบุผลการประเมนิ ผ่าน   

ผลการประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 5 ขอ้   

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แห่งชาต ิ

89.61 คะแนนเฉลีย่ 

4.71 
4.71 

 

19  

ตัวบ่งช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 

ป ี

 

38 รอ้ยละ 100 

5 

 

38 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศกึษา ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ระดับ 3 3.00  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ ระดับ 4 4.00  

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 3 รอ้ยละ 50 5.00  

6 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ 
1 รอ้ยละ 16.67 

1.39 
 

6  

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 7.8 รอ้ยละ 156 5.00  

6  

รวมคะแนน ตัวบง่ชี้ 4.2 3.80  

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4 4.00  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ระดับ 3 3.00  



12 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมนิผูเ้รียน ระดับ 3 3.00  

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร 

ม ีการดำเนนิการ 

ร้อยละ 80 

ดำเนนิการ  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิ้นสุดปกีารศกึษา 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอน

ในแต่ละปกีารศกึษา 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ไดรั้บการปฐมนเิทศหรอืคำแนะนำดา้นการ

จัดการเรียนการสอน 

ไม่ม ีอาจารย์ใหม ่ -  

  9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทกุคนไดรั้บการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อย่างนอ้ยปลีะหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดำเนนิการ ดำเนนิการ  

  10) จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ไดรั้บการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ป ี

ไม่ม ีบุคลากรสนับสนนุการเรยีนการสอน -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสีุดทา้ย/บัณฑติใหมท่ี่มตี่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่อ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ม ีการดำเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.38 

ดำเนนิการ  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดำเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.71 

ดำเนนิการ  

รวมคะแนนตัวบง่ชี้ 5.4 ผ่าน 10 ขอ้  

คดิเป็นร้อยละ 100 

 

5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการดำเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.65 
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ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1: การกำกบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

 

- 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1.ภาวะการมีงานทำของหลักสูตรอยูในระดับดีมากแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิตเปนอยางด ี

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1.ปรับชองทางการเขาถึงผานสื่อสังคมออนไลนใหท่ัวถึงโดยเสนอ content ในสิ่งท่ีนักศึกษาชอบและสนใจโดยการใชงบประมาณจากสาขาหรือคณะ 

2.หลักสูตรควรกำกับติดตามใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรอบท่ีกำหนดไวใน มคอ.2 

3.การกำกับติดตามกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสงเสริมและวัดผลใหเปนไปตามสมรรถนะรายชั้นป 

4.ควรนำผลงานวิจัยหรือโครงงาานของนักศึกษาไปใชประโยชนในชุมชนตามโครงการบริการวิชาการ และการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร และสามารถผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมี Impact Factor สูงเปนจำนวนมาก 

 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

 

 

 



19 

 

องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1.หลักสูตรมีการปรับปรุงใหมใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.ในรายวิชาปฏิบัติควรหาเครือขายจากผูประสบการณ มาเปน อ.พิเศษเพ่ือสรางเสริมประสบการณท่ีตรงกับสาขาวิชา 

2.หลักสูตรควรนำรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการสอนท่ีไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว มารวมกันพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไขและปรับปรุง 

 

 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขยีนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบท่ี 6: สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.หลักสูตรควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามาวิเคราะห เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม และจำเปนตอความตองการในการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย เพ่ือใหสะทอนตอผลการเรียนรูของนักศึกษาอยางแทจริง 

2.หลักสูตรควรนำเครื่องมือ อุปกรณ หรือ ซอฟตแวรที่มีอยูมาพัฒนาเปนโครงการวิจัยใหกับนักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาทำวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาตามแผนการ

เรียนท่ีกำหนด 

3.หลักสูตรควรทำการวิเคราะหวาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีนั้นสงผลตอการเรียนรูในทางท่ีดีข้ึนของนักศึกษาอยางไร 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผ่าน 

จำนวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
ง่ช

ีใ้น
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 2.1 , 2.2 4.86 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมนิ 

  3.57 

 

3.50 4.86 3.65 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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กำหนดการตรวจประเมิน 
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คำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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27 
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ภาพประกอบ 
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