
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

ประจําปการศึกษา 2560 

(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

วันที่ประเมิน 21 พฤษภาคม 2561 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 



บทสรุปผูบริหาร 

 
ขอมูลทัว่ไป   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กอตั้ง

ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล เครือขาย และ

อินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่น รวมถึงการประยุกตใชงาน

ทั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่  ไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม อีกทั้งสงเสริมใหบัณฑิตมี

คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีความสามารถในการสื่อสารและทํางาน

เปนทีม ปรับตัวเขากับการทํางานในองคกร ประสานงานกับกลุมคนไดหลากหลาย สามารถนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในงานขององคกรไดโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ไดอยางเหมาะสม โดยมีพันธกิจ คือ

พัฒนาบัณฑิต วิจัย บริการชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคลองกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF : HEd) 

และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 จากผลการประเมิน  พบวา  มีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบ เปน 3.43 อยูในระดับดี  โดยใน

องคประกอบที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.12 อยูในระดับดีมาก  ในองคประกอบที่ 5 มีคาเฉลี่ย 3.50  อยูในระดับดี ใน

องคประกอบที่ 4 มีคาเฉลี่ย 3.44 อยูในระดับดี ในองคประกอบที่ 3 มีคาเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

และในองคประกอบที่ 6 มีคาเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับปานกลาง  (เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย) 

 

จุดเดน  

 1. มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน ตรงตามความสามารถของอาจารยผูรับผิดชอบ 

 2. มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาอยางชัดเจน ตอเน่ือง 

 3. มีการสงเสริม อาจารยและนักศึกษาดานการวิจัย 

 4. มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดานวิชาการ ดานการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. อุปกรณและเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ยังขาดความทันสมัย 

 2. ความรูดานภาษาอังกฤษ ควรมีการสงเสริมใหมากขึ้น 

 3. สงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ เพ่ิมขึ้น 
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สวนท่ี  1 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล   . ประธานกรรมการ 

ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

 

นายสุนทร  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ  กรรมการ 

ตําแหนง อาจารย  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

นายปริญญา  ทองคํา  กรรมการและเลขานุการ 

ตําแหนง อาจารย  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา  2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงกรด พมิพิศาล) 

 

 

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

               (อาจารยสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ) 

 

 

ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 

                   (อาจารยปริญญา ทองคํา ) 

 

  



สวนท่ี  2 

บทนํา 

 

1. วัน  เดือน  ป  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอง 38403 ชั้น 4 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. วงรอบการประเมิน 

 ปการศึกษา  2560  (ผลการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2560  ถึง  31  พฤษภาคม 2561) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

3.1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ประธานกรรมการ 

 สังกัด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

3.2. อาจารยสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ กรรมการ 

 สังกัด คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3.3. อาจารยปริญญา  ทองคํา กรรมการและเลขานุการ 

 สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

4. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาตามระบบและกลไกที่หนวยงาน

กําหนดน้ัน  ทั้งน้ี  โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ              

วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

4.2. เพ่ือใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  และไดรับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพื่อใหหนวยงานทราบจุดแข็ง  จุดออน  แนวทางควรพัฒนา  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะ              

ในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรสาขาวิชา                    

เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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5. ขอมูลทัว่ไป 

 5.1  ช่ือหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.2  จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษาภาคปกตแิละเทยีบเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2558 - 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 178 คน 
 

 5.3  คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 5.4  อาจารยผูสอน (อาจารยประจํา) จําแนกตามวุฒกิารศึกษา และจําแนกตามผลงานวิชาการ 

1. อาจารยบัณฑิต  สุวรรณโท  

2. อาจารยภาสกร ธนศิระธรรม 

3. อาจารยชเนตตี  พิมพสวรรค 

4. อาจารยจารุกิตติ ์ สายสงิห 

5. อาจารยอิสรา  ชื่นตา 

ที่ ตําแหนง ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สถานบันที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 

1. อาจารย นายวีระพน  ภานุรักษ 

3-4603-00651-73-3 

ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2551 

 

2541 

2. อาจารย นางวงษปญญา นวนแกว 

3-3412-00023-24-4 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2547 

3. อาจารย นายวรวิทย  สังฆทพิย 

1-1199-00134-02-5 

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2553 

4. อาจารย นางสาวมณีรัตน  ผลประเสริฐ 

3-3498-00175-97-2 

วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2552 

2547 

5. อาจารย นางเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ* 

3-4608-00126-33-6 

คม. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

คบ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

2553 

2541 
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 5.5  เจาหนาทีฝ่ายสนับสนุน  (ถามี) 

ไมมีเจาหนาทีฝ่ายสนับสนุน 
 

 5.7  ขอมูลพื้นฐานโดยตอเน่ืองกับงบประมาณ  

งบประมาณประจําป 2559  จํานวนเงิน  816,547 บาท  



สวนท่ี  3 

ผลการประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงช้ีที่  1.1  : การบรหิารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลกัสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ระดับปริญญาตรี) 

เกณฑการประเมิน :    

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใด           

ขอหนึ่ง ถอืวาหลกัสตูรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปนศูนย) 
 

เกณฑการประเมิน 

ดําเนินการ

ครบถวน 

() 

ดําเนินการ

ไมครบถวน 

() 

ขอเสนอแนะ/เหตผุลที่ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

 

 

 

 

2. คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร   

 

 

 

 

 

11. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
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เกณฑการประเมิน 

ดําเนินการ

ครบถวน 

() 

ดําเนินการ

ไมครบถวน 

() 

ขอเสนอแนะ/เหตผุลที่ไมผาน 

 

 

ผลการดําเนินการ 3  ขอ 

ผลคะแนนการประเมิน   ผาน               ไมผาน 
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ตัวบงช้ีที่  1.1  : การบรหิารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลกัสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :    

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใด           

ขอหนึ่ง ถอืวาหลกัสตูรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปนศูนย) 
 

เกณฑการประเมิน 

ดําเนินการ

ครบถวน 

() 

ดําเนินการ

ไมครบถวน 

() 

ขอเสนอแนะ/เหตผุลที่ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

 

2. คุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูร  

 

 

 

 

3. คุณสมบตัิของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร  

 

 

 

 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผูสอน   

 

5. คุณสมบตัิของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก                 

และอาจารยทีป่รึกษาการคนควาอิสระ 

  

 

6. คุณสมบตัิของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

 

8. การตพิีมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   

 

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑการประเมิน 

ดําเนินการ

ครบถวน 

() 

ดําเนินการ

ไมครบถวน 

() 

ขอเสนอแนะ/เหตผุลที่ไมผาน 

10. อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑติศกึษา มผีลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

 

ผลการดําเนินการ 4  ขอ 

ผลคะแนนการประเมิน  ผาน               ไมผาน 
 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงช้ีที ่2.1  : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ลําดับ

ที ่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทีก่ําหนดใน มคอ.2 คะแนนประเมิน 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 5.4 

2 ดานความรู 5 

3 ดานทักษะทางปญญา 5 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 5 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 

คะแนนที่ได 4.13 
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ตัวบงช้ีที ่2.2  : (ปริญญาตร)ี  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 

ป (สําหรับระดับปริญญาตร)ี 

ขอมลูพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  93 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 78 

3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลงัสําเร็จการศึกษา 

   (ไมนับรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

60 

4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 4 

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา/ระหวางเขาศึกษา 1 

6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - 

7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศกึษา - 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร 2 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

(ไมนับรวมบัณฑติที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบณัฑิตทีมี่งานทําแลวแตไมไดเปลีย่น

งานมาพิจารณา) 

78 คน 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป  

(ไมนับรวมบัณฑติที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบณัฑิตทีมี่งานทําแลวแตไมไดเปลีย่น

งานมาพิจารณา) 

64 คน 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป รอยละ 82.05 

คะแนนที่ได 4.10 คะแนน 
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ตัวบงช้ีที ่2.2  : (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ            

การตีพิมพหรอืเผยแพร (สําหรับระดับปริญญาโท) 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน 

0.10 - บทความฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุมวิชาการ  

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ  หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาต ิที่ไมอยูในฐานขอมลู

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศ ึกษาวาดวย 

หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหร ับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันทีอ่อกประกาศ 

 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบตัร  

0.60 - บทความทีต่ีพมิพในวารสารว ิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่2  

0.80 - บทความทีต่พีิมพในวารสารวิชาการระด ับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศ ึกษาวาดวย 

หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุ ัตแิละจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท ั่วไป  และแจงให กพอ. / กกอ. ทราบภายใน 30 

วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  หรือต ีพิมพใน

วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

 

1.00 - บทความทีต่ีพมิพในวารสารว ิชาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมลู

ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ                  

การอดุมศ ึกษา วาดวย หลกัเกณฑ การพ ิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ         

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร  

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง                                     

หรือผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส  online 

 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  

0.60 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมู ิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ  
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ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร  

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนกัของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรตอผูสําเรจ็การศกึษา  

คะแนนที่ได  

ตัวบงช้ีที ่2.2  : (ปริญญาเอก)  ผลงานของนักศกึษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับ

การตีพิมพหรอืเผยแพร (สําหรับระดับปริญญาเอก) 

คานํ้าหนัก ระดบัคุณภาพ จํานวน 

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุมวิชาการ  

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสบืเนื่องจากการประช ุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ  หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาต ิที่ไมอยูในฐานขอมลู

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศ ึกษาวาดวย 

หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหร ับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันทีอ่อกประกาศ 

 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบตัร  

0.60 - บทความทีต่ีพมิพในวารสารว ิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่2  

0.80 - บทความทีต่พีิมพในวารสารวิชาการระด ับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล          

ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศ ึกษาวาดวย 

หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนมุ ัตแิละจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท ั่วไป  และแจงให กพอ. /กกอ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  หรือต ีพิมพใน

วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 

 

1.00 - บทความทีต่ีพมิพในวารสารว ิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลู

ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ                    

การอดุมศ ึกษา วาดวย หลกัเกณฑ การพ ิจารณาวารสารทางวิชาการ               

สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 

 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร  

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง                                     

หรือผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส  online 

 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  
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0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมู ิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร  

จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนกัของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรตอผูสําเรจ็การศกึษา  

คะแนนที่ได  

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบงช้ีที่  3.1 การรับนักศกึษา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การรับนักศึกษา 

 

 

3 

 

 การเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายท่ีเปนรูปธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 
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1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การควบคมุการดูแลการ

ใหคําปรึกษาวชิาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา

ปริญญาตรี                 

(เฉพาะระดับปริญญาตรี) 

3 

 

 

 

 การควบคมุดแูลการให

คําปรึกษาวิทยานิพนธ          

แกบัณฑติศกึษา           

(เฉพาะระดับ

บัณฑิตศกึษา) 

 

 

 การพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษาและ                

การเสริมสรางทักษะ  

การเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 
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1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่  3.3 ผลที่เกิดกบันักศกึษา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การคงอยู 

3 

 

 

 การสําเร็จการศึกษา  

 ความพึงพอใจและ             

ผลการจัดการ                

ขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

 

 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
 

ตัวบงช้ีที่  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 ระบบการรับและแตงตัง้

อาจารยประจําหลักสตูร 

3 

 

 

 ระบบการบริหารอาจารย  

 ระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย 
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หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 

 

1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย 
 

ประเด็นพิจารณาตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 

(1) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก 5 

(2) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวชิาการ  0 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 5 

(4) จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 

TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร (สําหรับระดับปริญญาเอก) 

- 

คะแนนที่ได 3.33 

 

(1) รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก  

รายการ จํานวน 

อาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 

อาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 

คะแนนที่ได 5 

 

 (2) รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีตําแหนงทางวชิาการ  

รายการ จํานวน 

อาจารยประจําหลักสตูรที่มตีําแหนงทางวิชาการ 0 

อาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 0 

คะแนนที่ได 0 
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 (3) ผลงานวชิาการของของอาจารยประจําหลักสูตร 

คา

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ จํานวน 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสบืเน่ือง

จากการประชุม วิชาการระดบัชาต ิ 

12 

0.40 - บทความวจัิยหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณทีต่พิีมพในรายงานสบืเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ  หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาต ิที่ไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอดุมศ ึกษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุม ัต ิและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแตวันที่ออกประกาศ 

- 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสทิธิบตัร - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ

อ ุดมศ ึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุม ัต ิ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท ั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ ึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือต ีพิมพ

ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่

ปรากฏในฐานขอมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ ียบ

คณะกรรมการการอดุมศ ึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหร ับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบตัร  

- ผลงานวชิาการร ับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วชิาการแลว 

 

- ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดบัชาต ิวาจางใหดําเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพชื  พันธสุตัว ทีค่นพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน  

- ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง  
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คา

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ จํานวน 

ทางวชิาการแลว 

- ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลที่ผานการพ ิจารณาตามหลกัเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวชิาการ 

 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ ง หรือผาน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส online 

 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  

0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ  

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมู ิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 3.6 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 100 

คะแนนที่ได 5 

 

 (4) จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (สําหรับระดับปริญญาเอก)  

รายการ จํานวน 

บทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมลู TCI  

บทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมลู 

SCOPUS 

 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง  

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทั้งหมด  

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

คะแนนที่ได  
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ตัวบงช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การคงอยูของอาจารย 

4 

 

 ความพึงพอใจของ

อาจารย 

 

 
 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงช้ีที่  5.1  สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชา               

ในหลักสตูร 
3 

 

 การปรับปรุงหลักสตูร         

ใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตร

สาขาน้ันๆ 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 
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1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่ 5.1  : สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชา              

ในหลักสตูร 
3 

 

 การปรับปรุงหลักสตูร         

ใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตร

สาขาน้ันๆ 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560  

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 

1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบุเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธบิายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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



21 
 

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

 

ตัวบงช้ีที่  5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การกําหนดผูสอน 

3 

 

 การกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 การจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย  

การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

(เฉพาะระดับปริญญาตรี) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การควบคมุหัวขอ

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา  ให

สอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของ

ศาสตร (เฉพาะระดับ

บัณฑิตศกึษา) 

 

 การแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระใน   

ระดับบัณฑติศกึษา                 

ที่มีความเชีย่วชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกบั

หัวขอวทิยานิพนธ (เฉพาะ

ระดับบัณฑติศกึษา) 

 

 การชวยเหลือ กํากับ 

ตดิตาม ในการทํา

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศกึษา  (เฉพาะ

ระดับบัณฑติศกึษา) 

  

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560  

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 
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ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 

 

1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรงุกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่  5.3  การประเมินผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 การประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

3 

 

 การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู

ของนักศกึษา 

 

 การกํากับการประเมิน

การจัดการเรียนการสอน 

และประเมินหลักสตูร  

(มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

 

 การประเมินวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระใน

ระดบับัณฑิตศกึษา    

(เฉพาะระดับ

บัณฑิตศกึษา) 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 

 

1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 
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    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

เปนไปตามเกณฑ 

() ไมเปนไปตาม

เกณฑ () 

เหตุผล/

ขอเสนอแนะ 

 1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

 2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

  

 3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

  

 4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

  

 5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

  

 6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู          

ท่ี กําหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25                 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

  

 7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7  ปท่ีแลว 

  

 8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา                      

ดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

 9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ   
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

เปนไปตามเกณฑ 

() ไมเปนไปตาม

เกณฑ () 

เหตุผล/

ขอเสนอแนะ 

วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

N/A  

 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

 12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม               

เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ 11  ตัวบงช้ี  

จํานวนตัวบงช้ีทีด่ําเนินการผาน 5 ตัวแรก 5  ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100 

จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่ดําเนนิการผาน 11  ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี ้ รอยละ 100 

คะแนนทีไ่ด 5  คะแนน 
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องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงช้ีที่  6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนที่ได เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

 ระบบการดําเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบัน

โดยมสีวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสตูร

เพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู 

3 

 

 

 จํานวนสิ่งสนับสนุน             

การเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัด            

การเรียนการสอน 

 

 กระบวนการปรับปรุง

ตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

หมายเหตุ :: กรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรปูธรรม 

เหตุผลของประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  2560   

กรณีใหคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ีทีร่ะดับ  4 คะแนน  และ  5 คะแนน 
 

คําช้ีแจง :  

สกอ.   ใหหลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงช้ี

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละ

ประเด็นยอย  และกรณีที่จะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5  ตองมีคําอธิบายที่เปนรูปธรรม 

ทีม่า : คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (4 กรกฎาคม 

2559) หนา 2 
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1. การกําหนดเปาหมาย/ผลลพัธที่ชัดเจน 

    (โปรดระบเุปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ) 

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

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

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

2. การออกแบบกระบวนการ  

   (โปรดอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูเปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

3. การประเมนิกระบวนการ 

    (โปรดอธิบายการทบทวน/ประเมนิ/ศึกษา ผลการดําเนินงานเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด) 

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

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

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

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

   (โปรดอธิบายการปรับปรุงกระบวนการ หรือข้ันตอน/วิธีการทาํงาน  เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ) 

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

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

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

5. ผลจากการปรับปรุงเหน็ชดัเจนเปนรูปธรรม 

    (โปรดระบุผลลัพธที่เปนชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเช่ือไดวาเกิดข้ึนจากผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอยาง

แทจริง และเปนผลจากการดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA  มากกวา 1 รอบ) 

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

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

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

6. แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  (เฉพาะกรณีผูประเมนิใหระดบัคะแนน 5) 

    (โปรดระบุหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถยืนยันไดวาเกิดแนวทางปฏิบัติท่ีดี) 

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

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

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



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี ้

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้บงช้ี 

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน ตัวตั้ง ผลลพัธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน/ไมผาน 

สรุปผลการประเมนิ องคประกอบที่ 1 ผาน/ไมผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑติ 

2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

4.13 4.13 

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทํา 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

64 รอยละ 82.05 4.10 

78 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพเผยแพร 

 รอยละ.......  

  

2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 รอยละ.......  

 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 4.12 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3 3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 3.00 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3  3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.33 3.33 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

 

1 รอยละ 20 5.00 

5 

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรทีด่ํารง

ตําแหนงทางวชิาการ 

0 รอยละ 0 0 

5 

- ผลงานวิชาการของอาจารย 

 

3.6 รอยละ 72 5.00 

5 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมลู TCI และ Scopus ตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

0 ไมประเมิน ไมประเมิน 

5 

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย 4 4.00 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 3.44 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

3 3 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

11 รอยละ 100 5 

11 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 3.50 
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องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3 

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉล่ีย  (องคประกอบที่ 2-6) 3.43 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องคประกอบ

ที ่

 
คะแนน

ผาน 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

  ผลการประเมิน 

0.01 -2.00 ระดับค ุณภาพนอย 

2.01 -3.00 ระดับค ุณภาพปานกลาง 

3.01 -4.00 ระดับค ุณภาพด ี 

4.01 -5.00 ระดับค ุณภาพด ีมาก 

1  ผานการประเมน ิ หลักสตูรไดมาตรฐาน 

2 

3.
43

 

- - 4.12 4.12 ดีมาก 

3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3.44 - - 3.44 ดี 

5 3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6 -  3.00 - 3.00 ปานกลาง 

คาเฉลีย่รวม 3.19 3.50 4.12 3.43 ด ี

ผลการ ด ี ดี ดีมาก ด ี  

 หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงช้ีที่ 3.3  และ 4.3  เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 

องคประกอบ ผลการประเมนิ 

องคประกอบที่  2  

บัณฑิต 

 

จุดเดน 

1.  

2.  

3.  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  

2.  

3.  

องคประกอบที่  3  

นักศึกษา 

 

จุดเดน 

1.  

2.  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  

2.  

องคประกอบที่  4  

อาจารย 

 

จุดเดน 

1.  

2.  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  

2.  

องคประกอบที่  5  

หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมนิผูเรียน 

จุดเดน 

1.  

2.  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  

2.  

องคประกอบที่ 6  จุดเดน 

1.  
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องคประกอบ ผลการประเมนิ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

2.  

จุดทีค่วรพัฒนา 

1.  

2.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
กําหนดการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 
คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการประเมิน 
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40 
 



41 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพกิจกรรม 
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