
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 

 

วันที่ประเมิน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หรือ Philosophy of 
Doctor Program in Technology Management (Ph.D.) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 
3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา เปิดสอนแบบ 2.1 มีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า  54 หน่วย
กิต สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาไทย 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

  จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ  เป็น  3.36 อยู่ในระดับดี โดย
องค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 อยู่ในระดับดี และ องค์ประกอบที่ 3,5 และ 6 
อยู่ในระดับปานกลาง  

จุดเด่น หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการครบ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในระดับเกณฑ์ดี 
หลักสูตรมีการดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาทีดี อาจารย์สละเวลาและเป็นกันเองกับนักศึกษา โดย
หลักสูตรมี DOZEN Model for TM ส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ส่งผลให้
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนมากผ่านเกณฑ์ในระดับสูง 

 
จุดที่ควรพัฒนา ด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบในกรณีที่เป็นบุคลากรภายนอก ควร

ส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์สัญญาจ้างมีส่วนร่วมในการบริหารหรือสร้างผลงานให้กับหลักสูตรให้
มากขึ้น ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงๆ และ
ให้บัณฑิตมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือในวารสารที่มี Impact Factor ที่สูงขึ้น ควรเร่ง
พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมีระบบกลไกรองรับนักศึกษา และ
นักศึกษาที่ไม่สามารถด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ได้ตามแผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ได้ชัดเจน และ
ติดตามผลจากกระบวนการที่ปรับปรุงโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่แสดงให้เห็นผลอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

............................................................................................... ......... ประธานกรรมการ 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล) 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
 
........................................................................................................  กรรมการ 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เรืองอ่อน) 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

 
........................................................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
           (ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์) 
ต าแหน่ง  อาจารย์    มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลกัสตูร 
ปีการศึกษา  2560 

 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล) 

 
 
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ  

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เรืองอ่อน) 
 
 
ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ  

                       (ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์) 
 
  



ส่วนที่  2 
บทน า 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
  รับการประเมิน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องส านักงานสาขาการจัดการ
เทคโนโลยี ห้อง TM3 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. วงรอบการประเมิน 

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

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล ประธานกรรมการ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เรืองอ่อน กรรมการ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
3.3 ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
 ต าแหน่ง  อาจารย์    มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาตามระบบและกลไกท่ี
หน่วยงานก าหนดนั้น  ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
มาตรฐานคุณภาพ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



5 
 

5. ข้อมูลทั่วไป 
 5.1  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี   

 5.2  จ านวนนักศึกษา 
หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  จนถึงปัจจุบันและมีนักศึกษาคงอยู่  

จ านวน  18  คน  ดังนี้ 

ปีการศึกษา 

รุ่นที่ 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา ส าเร็จ
การ 

ศึกษา 
2/2558 3/2558 1/2559 2/2559 3/2559 1/2560 2/2560 3/2560 

จ านวน คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู ่ คงอยู่ คงอยู ่ คงอยู ่

รุ่นที่ 1  (24) 16 16 16 14 14 13 5 6 

รุ่นที่ 2 - - (10) 9 8 8 8 8  

รุ่นที่ 3  - - - - - (6) 5 5  

รวมท้ังหมด 24 16 26 25 22 28 26 18 6 

 

 5.3  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 

1 ผศ. 
นางวรปภา  อารีราษฎร์ 
3-5603-00136-40-4 

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2559 
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2548 
วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภฏัยะลา 2535 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลยัครูล าปาง 2532 

2 อาจารย ์
นายนิรุติ  ไล้รักษา 

3-1016-00756-12-7 

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลย)ี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2555 
M.Sc.(Engineering Materials) University of New South Wales AUS. 2545 
อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2540 

3 อาจารย ์
นายบดินทร์  แกว้บ้าน

ดอน 
3-1005-00624-77-5 

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2554 
ค.ม.(อุตสาหกรรมเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2545 
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 

4 อาจารย ์
นายเผด็จ พรหมสาขา  

ณ สกลนคร 
3-1005-02853-73-9 

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2551 
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  2545 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  2539 

5 ผศ. 
นายธรัช อารีราษฎร ์
3-5101-00295-59-2 

ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2559 
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  2549 
วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลยัครูล าปาง 2532 
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 5.4  อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และจ าแนกตามผลงานวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) สถานะ ระดับการศึกษา 
1  ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์  อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปริญญาเอก 
2  อ.ดร.นิรตุิ  ไลร้ักษา อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปริญญาเอก 
3  อ.ดร.บดินทร์  แก้วบ้านดอน อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปริญญาเอก 
4  อ.ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปริญญาเอก 
5  ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปริญญาเอก 
6  อ.ดร.อภิชาติ  เหล็กด ี อาจารย์ประจ า  ปริญญาเอก 
7  ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พเิศษ ปริญญาเอก 
8  รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พเิศษ ปริญญาเอก 
9  ผศ.ดร.จรญั  แสนราช ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พเิศษ ปริญญาเอก 
10  ผศ.ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรส ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พเิศษ ปริญญาเอก 
11  ผศ.ดร.จิรฎัฐา ภูบญุอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์พเิศษ ปริญญาเอก 

 

 5.5  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการตัดการเทคโนโลยี  ได้จัดระบบการจัดการศึกษา  

การด าเนินการ  และโครงสร้างหลักสูตร  ไว้ดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  หนึ่งปีการศึกษามี  2  ภาคการศึกษา  
มีระยะเวลาในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
 2.  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  ในระยะเวลา  5  ปี  
   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่  1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่  3 - - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 10 10 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาการจัดการเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
516,440 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ภาคปกติ จ านวน 33,980 บาท และงบประมาณเงินรายได้
ภาคสมทบ จ านวน 482,460 บาท สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการสาขา จ านวน 3 
โครงการ ที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรมโครงการกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของหน่วยงาน เพ่ือ
ตอบโจทย์การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ในปี 2560 
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 สาขาวิชาได้วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 100,000 
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาตามกรอบ TQF 20,000 
2) เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนางานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20,000 
3) กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากร 20,000 
4) กิจกรรมการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 20,000 
5) กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 
2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 30,000 
 1) แสวงหาเครือข่ายสร้างองค์ความรู้บูรณาการงานประจ าสู่งานวิจัย 30,000 
3. โครงการบริหารจัดการส านักงานเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 386,440 
1) ค่าตอบแทนการสอน 300,000 
2) ค่าวัสดุส านักงาน 33,980 
3) ค่าวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 52,460 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 516,440 
 

  



8 
 

ส่วนที่  3 
ผลการประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  : การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  (ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา) 
เกณฑ์การประเมิน :    

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการ
ครบถ้วน () 
ด าเนินการไม่
ครบถ้วน () 

ข้อเสนอแนะ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  
 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
ผลการด าเนินการ  10  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 4.92 คะแนน 

2 ด้านความรู ้ 4.80 คะแนน 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.89 คะแนน 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.92 คะแนน 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.85 คะแนน 

คะแนนที่ได ้ 4.88 คะแนน 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2: ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่(ส าหรับระดับปริญญาเอก) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวน 
0.10 - บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
0.20 - บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุม

วิชาการระดับชาต ิ 
20 

0.40 - บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาต ิที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหร ับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิและจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให ้กพอ. / กกอ. ทราบ
ภายใน30วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
0.60 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารว ิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่ม

ที2่ 
2 

0.80 -บทความท่ีตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระด ับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุม ัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท ั่วไปและแจ้งให้ กพอ. / กกอ. ทราบภายใน30วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ(ซึ่งไมอ่ยู่ในBeall’slist)หรือต ีพิมพ์ใน
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ จ านวน 
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มท่ี1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารว ิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพ ิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.
2556 

 

-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
0.20 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  online 
 

0.40 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั  
0.60 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูม ิภาคอาเซยีน/
นานาชาต ิ 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.20 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 6 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

86.66 

คะแนนที่ได ้ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การรับนักศึกษา 
 

2.00 

ควรติดตามผลจากกระบวนการที่ปรับปรุงโดยใช้
กลุ่มเป้าหมายที่แสดงให้เห็นผลอย่างชัดเจน 

 การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

 

 

 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์          
แก่บัณฑิตศึกษา           
(เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 3.00 

 
 
 
 

 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ                
การเสริมสร้างทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 

 

 
ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ 

3.00 

 

 การส าเร็จการศึกษา  

 ความพึงพอใจและผลการจัดการ                
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3.00 

1. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact Factor สูงๆ 

3. ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์สัญญา
จ้างมีส่วนร่วมในการบริหารหรือสร้างผลงาน
ให้กับหลักสูตรให้มากข้ึน 

 ระบบการบริหารอาจารย์ 

 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ประเด็นพิจารณาตัวบ่งช้ี 
คะแนน
ประเมิน 

(1) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5.00 
(2) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  2.00 
(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5.00 
(4) จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ส าหรับระดับปริญญาเอก) 

3.20 

คะแนนที่ได ้ 3.80 
 

(1) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
รายการ จ านวน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 100.00 
คะแนนที่ได ้ 5.00 
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(2) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการ จ านวน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 40.00 
คะแนนที่ได ้ 2.00 

 

(3) ผลงานวิชาการของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ จ านวน 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

22 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 
2556แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน30วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธบิัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มท่ี2 
10 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 2556แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุม ัต ิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท ั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน30วันนบัแต่วันที่
ออกประกาศ(ซ ึ่งไม่อยู่ในBeall’slist)หรือต ีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มที1่ 

 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบ ียบคณะกรรมการการอุดมศ ึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหร ับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 

- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบตัร  
- ผลงานวิชาการร ับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 

- ผลงานวจิัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาต ิว่าจ้างให้ด าเนนิการ  
- ผลงานค้นพบพันธุพชืพันธุสัตว์ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพ ิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

0.20 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสo์nline 

 

0.40 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั  
0.60 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ  
0.80 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
 

1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูม ิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 10.40 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
208.00 

คะแนนที่ได ้ 5.00 
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(4) จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ส าหรับระดับ
ปริญญาเอก)  

รายการ จ านวน 
บทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

8 

บทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล SCOPUS 

- 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 8 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1.60 

คะแนนที่ได ้ 3.20 
 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การคงอยู่ของอาจารย์ 
4.00 

 

 ความพึงพอใจของอาจารย์  

 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบหลักสตูรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

2.00 

 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 การก าหนดผู้สอน 

3.00 

 

 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน 

 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา(เฉพาะ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

ควรมีระบบกลไกรองรับ
นักศึกษาท่ีไม่สามารถด าเนินการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ตามแผนที่
ก าหนด 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ ข้อเสนอแนะ/เหตุผล 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.00 

 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา    (เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ์()
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

() 

เหตุผล/
ข้อ 

เสนอแนะ 

1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

N/A  

9) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ค่าเฉลี่ย 
4.81 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

N/A  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 9 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่าน 5 ตัวแรก 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100.00 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้ 100.00 
คะแนนที่ได ้ 5.00 
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ตัวบ่งชีท้ี่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได ้ เหตุผล/ข้อเสนอแนะ 

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.00 

 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การติดตามผล จากกระบวนการที่
ได้ปรับปรุง ในเรื่อง ความพึงพอใจ 
อาจารย์และนักศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ผ่าน 

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
4.88 4.88 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ร้อยละ.......  
 

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

5.20 ร้อยละ 86.66 5.00 
6 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.94 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 2.00 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 3 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 2.67 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - 3.80 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 
ร้อยละ 100.00 5.00 

5 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2 

ร้อยละ 40.00 2.00 
5 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

10.40 
ร้อยละ 208.00 5.00 

5 
- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

8  
1.60 

 
3.20 

5 
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ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ 4 4.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 3.60 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 2 2.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
3 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2.00 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
10 

ร้อยละ 100.00 5.00 
10 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.00 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 
คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่2-6) 3.36 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

 
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 ิ หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

3.3
6 

- - 4.94 4.94 คุณภาพระดับดีมาก 

3 2.67 - - 2.67 คุณภาพระดับปานกลาง 

4 3.60 - - 3.60 คุณภาพระดับด ี

5 2.00 3.33 - 3.00 คุณภาพระดับปานกลาง 

6 - 3.00 - 3.00 คุณภาพระดับปานกลาง 

ผลการ
ประเมนิ 

2.97 3.25 4.94 3.36 คุณภาพระดับด ี

หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบง่ชี้ที ่3.3  และ 4.3  เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที ่2 
บัณฑิต 
 

จุดเด่น 
  คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในระดับ
เกณฑ์ดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรส่งเสริมให้บัณฑิตมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารที่มี Impact Factor ที่สูงขึ้น 

องค์ประกอบที ่3 
นักศึกษา 
 

จุดเด่น 
   หลักสูตรมีการดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาทีดี อาจารย์สละเวลาและ
เป็นกันเองกับนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรติดตามผลจากกระบวนการที่ปรับปรุงโดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่แสดง
ให้เห็นผลอย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที ่4 
อาจารย ์
 

จุดเด่น 
จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนมากผ่านเกณฑ์ในระดับสูง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact 
Factor สูงๆ 

3. ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้อาจารย์สัญญาจ้างมีส่วนร่วมในการ
บริหารหรือสร้างผลงานให้กับหลักสูตรให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที5่ 
หลักสูตร การเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 
หลักสูตรมี DOZEN Model for TM ส าหรับติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีระบบกลไกรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์ได้ตามแผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ได้ชัดเจน 

องค์ประกอบที6่ 
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 
การติดตามผล จากกระบวนการที่ได้ปรับปรุง ในเรื่อง ความพึงพอใจ 
อาจารย์และนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
  



ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
วันที่  30  พฤษภาคม  2561 

ณ  ห้องประชมุ TM3  ชั้น  1  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
*********************** 

 
เวลา  09.00 – 09.10  น.  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
เวลา  09.10 – 09.30  น.  น าเสนอผลการด าเนินงานของสาขาวิชาต่อคณะกรรมการ 
    ประเมินคุณภาพการศึกษา 
    โดย ผศ.ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 
เวลา  09.30 – 12.00  น.  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
    พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง 
เวลา  12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 – 13.30  น.  สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
    ระดับปริญญาเอก 
     อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี   มรภ.มหาสารคาม 

ดร.กาญจนา  ดงสงคราม   มรภ.มหาสารคาม 
    ระดับปริญญาโท 

ดร.กาญจนา  ดงสงคราม   มรภ.มหาสารคาม 
เวลา  13.30 – 14.30  น.  สัมภาษณ์นักศึกษา 
    ระดับปริญญาเอก 

รุ่นที่ 1 นายฉัฐระพี  โพธิ์ปิติกุล 
รุ่นที่ 2 นางสาวหทัยรัตน์ หอมไกรลาศ 
รุ่นที่ 2 นางสาวกนิษฐา อินธิชิต 
รุ่นที่ 2 นายอุดมศักดิ์  พิมพ์พาศรี 
รุ่นที่ 3 นางแจ่มนภา ล้ าจุมจัง 

    ระดับปริญญาโท 
นางสาวกาญจนา  แซ่เฮ้ง   

เวลา  15.00 – 15.30  น.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินด้วยวาจา 
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ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 
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ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 

 
 

 
 

 


