
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560– 31 พฤษภาคม 2561) 

 

วันที่ประเมิน ..30... เดือน...พฤษภาคม...... พ.ศ. ...2561...

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Bachelor of 
Science Program in Geographical Information Technology เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีหน่วยกิต  
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย รับนักศึกษา
ไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2553 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็น  3.17  อยู่ในระดับดี  โดยมี
ค่าเฉลี่ย  ในองค์ประกอบที่  2  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย  3.87  องค์ประกอบที่  4  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย  
3.11  องค์ประกอบที่  6  อยู่ในระดับปานกลาง   มีค่าเฉลี่ย  3.00  องค์ประกอบที่  3  อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย  3.00  องค์ประกอบที่  5  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  2.75 
จุดเด่น 

มีการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติและการออกบริการวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อ
จัดหางานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นักศึกษามีรายได้และมีประสบการณ์ท างานจริง ก่อนส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา (3-5 ข้อ)  

ควรมีการประชาสัมพันธ์สาขาและปรับกระบวนการในการรับนักศึกษา โดยการให้บริการวิชาการกับ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

  



ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก    ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย  สิงห์มาตย์    กรรมการ 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 อาจารย์วุฒิกร  อนันตสิริชัย     กรรมการและเลขานุการ 

ต าแหน่งอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลกัสตูร 
ปีการศึกษา  2560 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ  
              (อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก) 
 
 
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ  
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์) 
 
 
ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ  
                       (อาจารย์วุฒิกร อนันตสิริชัย) 

 
  



ส่วนที่  2 

บทน า 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

 30 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  อาคาร 38 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปีการศึกษา  2560  (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2560  ถึง  31พฤษภาคม 2561) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก ประธานกรรมการ 

 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย   สิงห์มาตย์ กรรมการ 

 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3.3. อาจารย์วุฒิกร  อนันตสิริชัย กรรมการและเลขานุการ 

 สังกัดคณะวิศวะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงาน

ก าหนดนั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ  ว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 

5. ข้อมูลทั่วไป 
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 5.1  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Bachelor of 

Science Program in Geographical Information Technology เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีหน่วยกิตต

ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย รับนักศึกษา

ไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 

2553 

 5.2  จ านวนนักศึกษา 

นักศึกษารหัส 2557 รุ่นสุดท้ายจ านวน 9 คน 
 

 5.3  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหตุ 

1  อ.ดร.ชนะชัย  อวนวัง     

2  อ.อ านาจ  แสงกุดเลาะ  

3  อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ ์   

4  อ.ภาสกร  ธนศริะธรรม  

5  อ.นฤมล อินทิรักษ์  

 

 5.4  อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า)จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และจ าแนกตามผลงานวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
ระดับการศึกษา 

1  อ.ดร.อภดิา  รุณวาทย ์ ปริญญาเอก 

2  อ.บัณฑิต  สุวรรณโท ปริญญาโท 

3  อ.ชเนตตี  พิมพ์สวรรค ์ ปริญญาโท 

4  อ.กีรติ  ทองเนตร ปริญญาโท 
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5  อ.ณัฐพงศ์ พลสยม ปริญญาโท 

6  อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา ปริญญาเอก 

7  อ.นราธิป ทองปาน ปริญญาโท 

8  อ.วรวิทย์ สังฆทิพย ์ ปริญญาโท 

9  อ.ธเนศ ยืนสุข ปริญญาโท 

10  อ.กฤษดา หินเธาว์ ปริญญาโท 

11  ผศ.วิพล ไชยชนะ ปริญญาโท 

12  ผศ.ดร.ธนัญชัย สิงหม์าตย์  ปริญญาเอก 

13  อ.วรรณพร สารภักดิ ์ ปริญญาโท 

 

 5.5  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  (ถ้ามี) 
 

 5.7  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  



ส่วนที่  3 

ผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  : การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑ์การประเมิน :    

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

() 
ด าเนินการ
ไม่ครบถ้วน 

() 

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ไม่ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
 
 

ผลการด าเนินการ ......3....ข้อ 
ผลคะแนนการประเมิน   ผ่าน               ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ล าดับ

ที ่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดใน มคอ.2 คะแนนประเมิน 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ...4.05....  คะแนน 

2 ด้านความรู้ ...3.92...  คะแนน 

3 ด้านทักษะทางปัญญา ...3.95...  คะแนน 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ...4.10...  คะแนน 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...3.84..  คะแนน 

6 ด้าน......................................................................................................................  ............  คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.0 
 

  



3 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2: (ปริญญาตรี)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี(ส าหรับระดับปริญญาตรี) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  12 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 6 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

 (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

3 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา/ระหว่างเข้าศึกษา 1 

6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน

งานมาพิจารณา) 

……6…… คน 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน

งานมาพิจารณา) 

…5…… คน 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 

…75……  

คะแนนที่ได้ 3.75 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การรับนักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุได้ผล/ข้อเสนอแนะ 

 การรับนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ไม่รับการประเมิน 

 การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุได้ผล/ข้อเสนอแนะ 

 

 

 
 

หมายเหตุกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี(เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี) 

 

 

3 ให้จัดระบบกลไกการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการรับ

นักศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์          
แก่บัณฑิตศึกษา           
(เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ                
การเสริมสร้างทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีผลงาน

ได้รับเกียรติบัตรจากการประชุมวิชาการ 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 
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ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ 
 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การส าเร็จการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความพึงพอใจและ             
ผลการจัดการ                
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

4 อธิบายการด าเนินงานก่อนการปรับกลไกการแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบการบริหารอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

เพ่ิมรายละเอียดภาระการสอนรายวิชาต่างคณะ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 

 

 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
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ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 

ประเด็นพิจารณาตัวบ่งช้ี คะแนนประเมิน 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 

(4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ส าหรับระดับปริญญาเอก) 

 

คะแนนที่ได้ 3.33 

 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

รายการ จ านวน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 40 

คะแนนที่ได้ 5 

 

 (2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการ จ านวน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 

คะแนนที่ได ้ 0 

 

 (3) ผลงานวิชาการของของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

9 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาต ิ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิ
และจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน30วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธบิัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลTCIกลุ่มท่ี2 
 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อ ุดมศ ึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิ
และจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการท ั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน30วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ ึ่งไม่อยู่ในBeall’slist)หรือต ีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มท่ี1 

 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหร ับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการพ.ศ. 2556 

 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  
- ผลงานวิชาการร ับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
 

- ผลงานวจิัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาต ิว่าจ้างให้ด าเนนิการ  
- ผลงานค้นพบพันธุพชืพันธุสัตว์ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพ ิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

0.20 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ ่งหรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์online 

 

0.40 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั  
0.60 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  
0.80 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ  
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูม ิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.8 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 36 

คะแนนที่ได้ 5 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ของอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา                
ในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

2  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 การปรับปรุงหลักสูตร         
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 
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ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชีท้ี่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดผู้สอน 
 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา  ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของ
ศาสตร์(เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา                 
ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (เฉพาะ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 การช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา(เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

  



21 
 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
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ตัวบ่งชีท้ี่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

 

 

2  

 การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.
7) 

 

 

 การประเมินวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระใน
ระดบับัณฑิตศึกษา    
(เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
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หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์()
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

() 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์()
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

() 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน 5 ตัวแรก 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 

คะแนนที่ได ้ 5 

องค์ประกอบที่ 6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 



28 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 
 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ 4 คะแนน และ5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ เป็นตัวบ่งชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

ที่มา : ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 (4 กรกฎำคม 
2559) หน้ำ 2 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
(โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทยีบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
(โปรดอธิบายการปรบัปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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(โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อไดว้่าเกิดขึ้นจากผลการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างแท้จริง 
และเป็นผลจากการด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
(โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษท์ี่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏบิัติที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

ที่ก าหนดโดย สกอ. 
ผ่าน 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ
- 4.00 

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละ....... 3.75 
 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ร้อยละ.......  
 

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ร้อยละ.......  
 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - - 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - 3 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 3 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - 3 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - 3.33 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

2 ร้อยละ....... 5 
5 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ - ร้อยละ....... 0 
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ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ทางวชิาการ 5 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 

5 ร้อยละ....... 5 
1.8 

- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-   

- 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 3 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร - 2 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 2 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 2 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 ร้อยละ....... 5 
 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 2.75 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่2-6) 3.17 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที ่
 

คะแนน

ผ่าน 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

  ผลการประเมิน 

0.01 -2.00 ระดบัค ุณภาพน้อย 

2.01 -3.00 ระดบัค ุณภาพปานกลาง 

3.01 -4.00 ระดบัค ุณภาพด ี 

4.01 -5.00 ระดับค ุณภาพด ีมาก 
1    

2 

 

- - 4+3.75 3.875  

3 3+3 - - 3  

4 3+3.33+4 - - 3.44  



32 
 

5 2 2+2+5 - 2.75  

6 - 3 - 3  

ผลการประเมิน 3.06 3 3.875 3.17  

หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบง่ชี้ที ่3.3  และ 4.3  เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที ่2 

บัณฑิต 

 

จุดเด่น 

บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที ่3 

นักศึกษา 

 

จุดเด่น 

นักศึกษามีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเรียนการสอน หรือระบบกลไกในการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา 

ให้จัดระบบกลไกการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการรับนักศึกษา 

องค์ประกอบที ่4 

อาจารย์ 

 

จุดเด่น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

   1. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI  และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ    

   2.  ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยและสามารถตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติ/

นานาชาติ 

องค์ประกอบที ่ 5 

หลักสูตร การเรียนการ

จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

สอนการประเมินผู้เรียน 

องค์ประกอบที ่ 6 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ก าหนดการตรวจประเมิน 

  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

  



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 

 


