
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 

 

วันที่ประเมิน 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป 

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ 
ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Economy : KBE) สะท้อนให้เห็น 
ถึงความส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน ที่มีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกิดข้ึนมาเรื่อยๆ ทุกวัน  มีการน าสารสนเทศไปใช้ในงานในทุกๆ ด้านรอบตัวเรา ดังนั้น
คอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากข้ึน โดยเราจะเรียกสังคมนี้ว่าสังคมยูบิคิวตัส (Ubiquitous) 
คือคอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก แสดงให้เห็นว่างานทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมากในสังคมปัจจุบันและ
ต่อไปในอนาคต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม น าเทคโนโลยีทางสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับความรู้ ส่งเสริม การ
แพร่กระจายความรู้และน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือ
รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็น 3.06  อยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย  ในองค์ประกอบที่ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย 3.50 องค์ประกอบที่ 3 และ 6 อยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 และองค์ประกอบที่ 4 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.56 
 

จุดเด่น (3-5 ข้อ)  
1. บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
2. อาจารย์ในสาขามีโอกาสอบรมเพ่ือท าผลงานทางวิชาการ 
3. อาจารย์ในสาขาได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสอบรมเพ่ือท าผลงานทางวิชาการ และ

ได้รับทุนการวิจัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา (3-5 ข้อ)  
1. หลักสูตรควรหากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชามสัมพันธ์หลักสูตรให้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษา โดยก าหนดให้เป็นโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรเอง 
3. ควรมีการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกับนักศึกษาให้ครบทุกคน 

และควรมีการวิเคราะห์นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือหาจุดส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ให้นักศึกษามี
คุณภาพตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด 



ข 
 

4. หลักสูตรควรมีแผนการบริหารอาจารย์คลอบคลุมตามกรอบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร เช่น 
การบริหารอาจารย์ด้านการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/การท าวิจัย/การอบรมวิชาการ
วิชาชีพ/และแผนการบริหารการก าหนดบาบาทหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. หลักสูตรควรวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น (วิจัย/บริการ
วิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ทุกภาคการศึกษาว่ามีรายวิชาอะไรบ้าง  และต้องมีการระบุใน 
มคอ. 3 ให้ชัดเจน 

6. หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และ
นักศึกษา ก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 

  



ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ  ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี  กรรมการ 

            ต าแหน่ง  อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 

อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
  ต าแหน่ง  อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลกัสตูร 
ปีการศึกษา  2560 

หลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ  
                  (รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ) 
 
 
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ  
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี) 
 
 
ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ  
                     (ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง) 

 
  



ส่วนที่  2 

บทน า 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. วงรอบการประเมิน 

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

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ 

 สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

3.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี กรรมการ 

 สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

3.3. ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง กรรมการและเลขานุการ 

 สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงาน

ก าหนดนั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ              

ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ              

ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรสาขาวิชา                    

เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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5. ข้อมูลทั่วไป 

 5.1  ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science in Information Technology Management 

 

 5.2  จ านวนนักศึกษา 

55 คน 

 5.3  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1). อาจารย์อุมาภรณ์  เหล็กดี     วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2). อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์       วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

3).อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ MS.B.(Enterprise Resource Planning and Information    

System) 

4). อาจารย์ธเนศ ยืนสุข   ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

5). อาจารย์กีรติ  ทองเนตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 

 5.4  อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และจ าแนกตามผลงานวิชาการ 

1). อาจารย์อุมาภรณ์  เหล็กดี   วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2). อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์   วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

3). อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ MS.B.(Enterprise Resource Planning and Information 

System)   

4). อาจารย์ธเนศ ยืนสุข  ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

5). อาจารย์กีรติ ทองเนตร  บท.ม.(บริหารธุรกิจ) 

6) อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี   บธ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
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 5.7  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แบบเหมาจ่าย 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายรับ 840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 

  



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” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด           
ข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

() 
ด าเนินการ
ไม่ครบถ้วน 

() 

ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ไม่ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ให้ครบทุกคนและอยู่ในฐาน
การยอมรับที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ควรมีเป้าหมาย
การตีพิมพ์ที่ชัดเจน 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
 

ผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
ผลคะแนนการประเมิน   ผ่าน               ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การรับนักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุได้ผล/ข้อเสนอแนะ 

 การรับนักศึกษา 3 หลักสูตรควรหากลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรให้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 

 การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

 

หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดย

ก าหนดให้เป็นโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรเอง 

 
 

หมายเหตุ กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี              

 
 
     

3 ควรมีการก าหนดบทบาทของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา ว่ามีด้านใดบ้าง  และมีกลยุทธ์และช่องทางท่ี

แตกต่างจากเดิมประเด็นใดบ้า 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ                
การเสริมสร้างทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

ควรมีการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ในกับนักศึกษาให้ครบทุกคน และควรมีการ

วิเคราะห์นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือหาจุดส่งเสริมกิจกรรมนอก

หลักสูตร ให้นักศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายที่หลักสูตร

ก าหนด 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ 
 

3  

 การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

 

 ความพึงพอใจและ             
ผลการจัดการ                
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2  

 ระบบการบริหารอาจารย์ 
 

 

 

 

 

-หลักสูตรควรมีแผนการบริหารอาจารย์คลอบคลุมตามกรอบ

การบริหารอาจารย์ของหลักสูตร เช่น การบริหารอาจารย์ด้าน

การศึกษาต่อ/การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/การท าวิจัย/การ

อบรมวิชาการวิชาชีพ/และแผนการบริหารการก าหนดบาบาท

หน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-ควรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการของ

การบริหารอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 

 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ให้ครบทุกคนและอยู่ในฐานการ

ยอมรับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ควรมีเป้าหมายการตีพิมพ์ที่

ชัดเจน 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
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1. การก าหนดเป้าหมาย/ผลลพัธ์ที่ชัดเจน 
    (โปรดระบุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. การออกแบบกระบวนการ  
   (โปรดอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่เปา้หมาย/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
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ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 

ประเด็นพิจารณาตัวบ่งช้ี คะแนนประเมิน 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0.00 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0.00 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00 

(4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ส าหรับระดับปริญญาเอก) 

- 

คะแนนที่ได้ 1.67 
 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

รายการ จ านวน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0.00 

คะแนนที่ได้ 0.00 
 

 (2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการ จ านวน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0.00 

คะแนนที่ได ้ 0.00 
 

 (3) ผลงานวิชาการของของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับชาต ิ 

7 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

- 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

คณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  แตส่ถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธบิัตร - 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
3 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อ ุดมศ ึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิ
และจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการท ั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ ึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือต ีพิมพ์
ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศ ึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหร ับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร - 
- ผลงานวิชาการร ับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- 

- ผลงานวจิัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาต ิว่าจ้างให้ด าเนนิการ - 
- ผลงานค้นพบพันธุพชื  พันธุสตัว์ ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบยีน - 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 

ทางวิชาการแล้ว 
- 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพ ิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

0.20 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ ่ง หรือผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- 

0.40 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั - 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

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

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 32 
คะแนนที่ได ้ 5.00 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ของอาจารย์ 4  

 ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ตามบริบทของ

หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา                
ในหลักสูตร 

3  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การปรับปรุงหลักสูตร         
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดผู้สอน 
 

3  

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

 

 

 

 

 

 

 การจัดการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทาง

1. หลักสูตรควรวางแผนการบูรณาการการเรียนการ

สอนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น (วิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ทุกภาคการศึกษาว่ามีรายวิชาอะไรบ้าง  

และต้องมีการระบุใน มคอ. 3 ให้ชัดเจน 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 

 
 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหค้ะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 



14 
 

......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

3  

 การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 

 การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
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หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.4  ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

() 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้              
ที่ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25                    
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า                      
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

ไม่รับการ
ประเมิน 

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ                       
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

() 

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่                                
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่รับการ
ประเมิน 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน 5 ตัวแรก 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 
คะแนนที่ได ้ 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน           
โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน          
การเรียนรู้ 

 

3 หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และนักศึกษา ก่อนเปิด

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 

 

 จ านวนสิ่งสนับสนุน             
การเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัด            
การเรียนการสอน 

หลักสูตรควรมีการน าผลจากข้อเสนอแนะของอาจารย์และ

นักศึกษาน ามาจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งผล

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนด้วย 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์  
ต่อสิ่งสนับสนุน          
การเรียนรู้ 

 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5  ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560   
กรณีให้คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ระดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 

 

ค าชี้แจง :  
สกอ.  ให้หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้

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 าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 
2559) หน้า 2 
 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินกระบวนการ 
    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนนิงานเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือขั้นตอน/วิธีการท างาน  เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    (โปรดระบุผลลัพธ์ที่เปน็ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่าง
แท้จริง และเป็นผลจากการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกว่า 1 รอบ) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี  (เฉพาะกรณีผู้ประเมินให้ระดับคะแนน 5) 
    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้วา่เกิดแนวทางปฏิบตัิที่ดี) 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 ิ
- - 

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ร้อยละ....... - 
- 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร ่

- ร้อยละ....... - 
- 

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ร้อยละ....... - 
- 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - 3 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา - 3 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 3 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 3.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - 2 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - 1.67 

- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

0 ร้อยละ 0 0 
5 

- ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่
ทางวชิาการ 

0 ร้อยละ 0 0 
5 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 

1.6 ร้อยละ 32 5 
5 
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ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

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

- - - 

- 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 4 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 2.56 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร - 3 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 3 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
10 ร้อยละ 100 5 
10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.50 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่2-6) 3.06 

 

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  ผ่านการประเมน ิ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

 

- - - - - 

3 3.00 - - 3.00 ระดับปานกลาง 

4 2.56 - - 2.56 ระดับปานกลาง 
5 3.00 3.00 - 3.50 ระดับด ี

6 - 3.00 - 3.00 ระดับปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.81 3.50 - 3.06 ระดับด ี

 หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบง่ชีท้ี่ 3.3  และ 4.3  เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่  2  

บัณฑิต 

 

จุดเด่น 

1.  
2.  
3.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  
3.  

องค์ประกอบที่  3  

นักศึกษา 

 

จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรหากลยุทธเ์พื่อเพิ่มช่องทางการประชามสมัพนัธ์หลกัสูตรให้
เพิ่มข้ึนและต่อเนื่อง 

2. หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อจัด
โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยก าหนดใหเป็นโครงการ/
กิจกรรมของหลกัสตูรเอง 

3. ควรมีการพฒันานักศึกษาและสง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกบั
นักศึกษาให้ครบทุกคน และควรมีการวิเคราะห์นักศึกษาทุกชัน้ป ีเพื่อหาจุด
ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสตูร ให้นักศึกษามีคุณภาพตามเปา้หมายที่หลักสูตร
ก าหนด 

4. ควรมีการก าหนดบาบาทของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา วา่มีดา้น
ใดบา้ง  และมกีลยุทธแ์ละช่องทางที่แตกตา่งจากเดมิประเดน็ใดบ้าง 

องค์ประกอบที่  4  

อาจารย ์

 

จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีแผนการบริหารอาจารย์คลอบคลมุตามกรอบการบริหาร
อาจารย์ของหลักสูตร เชน่ การบริหารอาจารยด์า้นการศึกษาตอ่/การเขา้สู่
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

ต าแหนง่ทางวชิาการ/การท าวิจยั/การอบรมวชิาการวชิาชีพ/และแผนการ
บริหารการก าหนดบาบาทหนา้ที่ให้กับอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

2. ควรมีการประเมนิกระบวนการและปรบัปรุงกระบวนการของการบริหาร
อาจารย์ให้ครอบคลุมทุกประเดน็ 

3. ควรสง่เสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ให้ครบทุกคนและอยู่ในฐานการยอมรับทีสู่งขึน้
อย่างต่อเนื่อง เชน่ ควรมีเปา้หมายการตีพิมพท์ี่ชดัเจน 

4. ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของอาจารยต์ามบรบิทของหลกัสูตร 

องค์ประกอบที่  5  

หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทัง้ 3 
ประเดน็ (วิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม) ทุกภาคการศึกษาวา่
มีรายวชิาอะไรบา้ง  และต้องมีการระบุใน มคอ. 3 ให้ชดัเจน 

2.  

องค์ประกอบที่ 6  

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 

จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการวางระบบการด าเนนิการใหไ้ด้มาซึง่สิง่สนบัสนุนการเรียนรู้
ทั้งของอาจารยแ์ละนักศึกษา ก่อนเปดิการจดัการเรยีนการสอนในแตล่ะภาค
การศึกษา 

2. หลักสูตรควรมีการน าผลจากข้อเสนอแนะของอาจารยแ์ละนักศึกษาน ามา
จัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทัง้ผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุน
ด้วย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน



 


