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บทสรุปผูบริหาร 

 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดยหลักสูตรไดดำเนินการ

ประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) ซ่ึงมีจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี มีบุคลากรจำนวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 3 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 2 

คน และเจาหนาที่ 1 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตาม

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2561) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชื้ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนน

เฉล่ียรวมเทากับ 3.63 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ทางหลักสูตรไดบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

ไวทั้งจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กำหนด ซ่ึงมีผลดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรไดดำเนินการประเมินผลโดยใชขอมูลนักศึกษารุน 2561 ที่สำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบวานักศึกษามีภาวะการมีงานทำตรงตามสาขาวิชาชีพ/

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คิดเปน 100% และสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนแนวทางในการปรับปรุง

การบริหารจัดการหลักสูตรทั้งระบบ กลไก และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาตอไป โดยมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพ

ดี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.57 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ทางหลักสูตรไดดำเนินการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา 

การรับนักศึกษา การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษาที่เห็นชัดเปนรูปธรรม ซ่ึงมีผลการดำเนินงานใน

ระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา การ

บริหารและพัฒนาอาจารย และผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย รวมไปถึงสนับสนุน และวางแผนการประเมินตนเองเพื่อสงเสริมให

อาจารยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ และผลงานวิจัยเห็นชัดเปนรูปธรรม ซ่ึง

มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.67 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและกลไก ควบคู

กับไปการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา ที่เห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ศิษยเกา 

และผูใชบัณฑิต ซ่ึงมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการประเมิน 

ปรับปรุง พัฒนา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน โดยการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพปานกลาง มีคะแนน

เฉล่ียเทากับ 3.00 

สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังน้ี 
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จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ และผลงานตีพิมพดานวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด  

2. มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการ

จัดการเรียนการสอน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห

ในการปรับปรุง/พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. ควรดำเนินการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Trends) เพื่อเปนแนวทางในการจัด

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลักสูตรอยูเสมอ  

2. สงเสริมใหอาจารยนำงานวิจัยที่ผานการเผยแพรสูการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

3. ควรนำผลการประเมินในดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผูเรียน และการประเมินผูสำเร็จการศึกษา มาปรับปรุงใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผาน ผาน/ไมผาน ผาน ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4.00 

=474.96/5 
94.99 4.13 4.13 

23 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5.00 

42 
100 5.00 5.00 

42 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 4.57 4.57 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3   3 3 

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4   4 4 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3   3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 3.33 3.33 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3   3 3 

ตัวบงช้ี 4.2 คณุภาพอาจารย 4   4 5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
5 

2 
40.00 5 5 

5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 
5 

4 
80.00 5 5 

5 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 2.00 
40.00 5 5 

5 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3   4 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 4.00 3.67 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3   3 3 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
3   4 3 

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3   4 3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมินของ

คณะ

กรมการ

ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
5   5 5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 4.00 3.50 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3   3 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 3 3.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.69 3.63 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวนตัว

บงช้ี 

I P O คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
2.00-0.01  ระดับคุณภาพนอย 

3.00-2.01  ระดับคุณภาพปานกลาง 

4.00-3.01  ระดับคุณภาพดี 

5.00-4.01  ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผาน ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

 
 

 

2 - - 4.57 4.57 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.43 3.50 4.57 3.63 ระดับคุณภาพดี 
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จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

   1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา

และตำแหนงทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

   2. อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ

เผยแพรผลวิจัยงานทุกคน 

 

 

1. ในเลมรายงานการประเมินตนเองควรแสดง

ตารางผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจำ

หลักสูตร อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลงั นับจากปทีร่ับการประเมิน 

2. ผลงานอาจารยในหลักสูตรควรมกีารปรบัปรุง

ขอมูลใหทันสมัย 

3. ควรมีแผนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนา

หลักสูตร และทันตามรอบระยะเวลาการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

4. รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย

ประจำหลักสูตร ควรระบุวันทีส่ภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติดวย อาจระบุไวในชอง

หมายเหตุ และ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 

สมอ.08 

5. ควรเขียนรายงานผลการดำเนินงานใหชัดเจน 

เชน  

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เกณฑขอท่ี 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  
อาจารยประจำ: มีจำนวน 21 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท  จำนวน 14 คน 

ผูชวยศาสตราจารย  จำนวน 3 คน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จำนวน 1 คน 

ทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาและรายวิชาที่สอน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. ผลประเมินจากผูใชบัณฑิตอยูในระดับดีมาก 

แสดงถึงความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตร 

2. บัณฑิตของหลักสูตรมีภาวะการทำงานสูง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน ขอแสนอแนะแนวทางเสริม 

1. มีการนำผลงานวิจ ัยหรือโครงงาานของ

นักศึกษาไปบูรณาการหรือนำไปใชประโยชนใน

ชุมชนตามโครงการบริการวิชาการ 

2. นักศึกษามีนำเสนอวิจัยระดับชาติ 

 

 

1. กระบวนการรบันักศึกษาใหดูที่แผนการรบั

นักศึกษา สวนอัตราการคงอยูใหดูทีจ่ำนวนจริงที่

รับเขามา 

2. การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี  ควรเขียน

ระบบออกมาใหเปนกระบวนการทำงานที่ชัดเจน 

เมื่อมผีูปฏิบัตินำไปปฏิบัติจะทำไดงาย ลดความ

ผิดพลาดหรอืหลุดข้ันตอนการทำงานบางข้ันตอนไป 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา

และตำแหนงทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

2. อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีการตีพิมพ

เผยแพรผลวิจัยงานทุกคน 

 

 

 

1. ควรมีกระบวนการทบทวนคุณสมบัติของ

อาจารยประจำหลักสูตรทุกป  

2. ควรมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการ

บรหิารอาจารยใหมีศักยภาพพรอมตามเกณฑการ

พัฒนาหลักสูตรใหม 

3. ควรมีการกำหนดเปาหมายของการสงเสรมิ

อาจารยใหชัดเจนเพื่อเปนตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน

ตามกระบวนการทีก่ำหนดไวและประเมินผลได 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีผูสอนที่มีประสบการณและตรง

กับจุดเนนสมรรถนะของหลักสูตร 

2. มีการประเมินการเรียนรู ตามกรอบ TQF 

ควรมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน 

 

1. ควรแบงกระบวนการปรับปรงุหลักสูตรให

ทันสมัยออกเปน 2 ประเด็น คือ การปรับปรุง

หลักสูตรกรณีครบรอบดำเนินการหลกัสูตร และ 

การปรับปรงุหลักสูตรกรณีอยูในชวงระยะเวลา

ดำเนินการของหลักสูตร 

2. ควรมีการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิที่กำหนดไวในแตละรายวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2564 

จุดเดน ขอเสนอแนะแนวทางเสริม 

1. ม ี เคร ื ่ องม ือ/อ ุปกรณ ท ี ่ เพ ียงพอและ

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1. หลักสูตรควรนำเครื่องมือ อปุกรณ หรือ 

ซอฟแวรทีม่ีาอยูมาพฒันาเปนโครงการวิจัยใหกบั

นักศึกษา เพื่อสงเสรมิใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาให

เพิ่มมากย่ิงข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ...........................................................ประธานกรรมการ 
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