
 

 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วันที่  12 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 



1.   บทสรุปสําหรับบริหาร 

 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขตพื้นท่ีเชียงราย ทําการเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครั้งแรกในป

การศึกษา 2546 หลังจากนั้น ปการศึกษา 2547 ไดมีการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบโอน(ปวส.

ตอเนื่องเทียบโอน) เปนรุนแรก เชนกัน ตอมาไดแยกเปนมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2548  และไดเปด

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรข้ึน ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หลังจาก

นั้นไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ครั้งแรกในปการสึกษา 2553 และปรับปรุงใน

ครั้งท่ีสองในปการศึกษา 2555 

ในปการศึกษา 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และเปล่ียนมาใชช่ือวา หลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงป 2560 แตเนื่องจากคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของเขต

พื้นท่ีเชียงราย ยังไมชัดเจน จึงไมเปดการเรียนการสอนในปนี้ หลังจากไดปรึกษาคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก สกอ. และไดรับหนังสือยืนยันวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานป 2558 แลวนั้น จึงไดมี

การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเปน หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงป 2561 และเพิ่มเขตพื้นท่ี

เชียงราย และเริ่มเปดรับนักศึกษาเทียบโอนจํานวน 30 คน ต้ังแตป 2561 เปนตนมาถึงปจจุบัน  

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย และพิษณุโลก ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 โดยใชเกณฑการประเมิน จํานวน 6 องคประกอบ 13 

ตัวบงช้ี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดับ

ดี  (3.21 คะแนน) ดานปจจัยนําเขาไดคุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.89 คะแนน  ดาน

กระบวนการ ไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน 3.25 คะแนน และดานผลลัพธไดคุณภาพระดับดีมาก ผลการ

ประเมิน 4.08 คะแนน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองคประกอบ 6 องคประกอบ มีผล

การประเมินดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผานเกณฑการประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมิน 4.08 คะแนน ไดคุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย ผลการประเมิน 3.11 คะแนน ไดคุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ผลการประเมิน 3.25 คะแนน ได

คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ผลการประเมิน 2.00 คะแนน ไดคุณภาพระดับนอย 



หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีพิษณุโลก  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ

ระดับดี (3.29 คะแนน) ดานปจจัยนําเขาไดคุณภาพระดับปานกลาง ผลการประเมิน 2.52 คะแนน ดาน

กระบวนการไดคุณภาพระดับดี ผลการประเมิน 3.25 คะแนน และดานผลลัพธไดคุณภาพระดับดีมาก ผลการ

ประเมิน 4.40 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรายองคประกอบ 6 องคประกอบ มีผล

การประเมินดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผานเกณฑการประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมิน 4.40 คะแนน ไดคุณภาพระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย ผลการประเมิน 2.89 คะแนน ไดคุณภาพระดับปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ผลการประเมิน 3.50 คะแนน ได

คุณภาพระดับดี 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ผลการประเมิน 2.00 คะแนน ไดคุณภาพระดับนอย 

 

2.  รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562  ลงวันท่ี  20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2562  ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร ในวันท่ี 12  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 1) ผูชวยศาสตราจารยวีรพันธุ  ศิริฤทธิ์ ประธานกรรมการ 

 2) อาจารยไพฑูรย  ยศกาศ กรรมการ 

 3) ดร.แววดาว  พรมเสน  กรรมการ 

 4) นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณ เลขานุการ 

 

3.   วัตถุประสงคของการประเมิน 

1)   เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

2) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

3) เพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4) เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน 



4. วันท่ีทําการประเมิน 

 12 มิถุนายน 2563 

 

5.  สถานท่ีทําการประเมิน 

 หองประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 หองประชุมพะยอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

  

6.   ความเปนมาของหลักสูตร  

  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เขตพื้นท่ีเชียงราย ทําการเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครั้งแรกในป

การศึกษา 2546 หลังจากนั้น  ปการศึกษา 2547 ไดมีการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบโอน (ปวส.

ตอเนื่องเทียบโอน) เปนรุนแรก เชนกัน ตอมาไดแยกเปนมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2548 และไดเปด

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรข้ึน ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หลังจาก

นั้น ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ครั้งแรกในปการศึกษา 2553 และปรับปรุงใน

ครั้งท่ีสอง ในปการศึกษา 2555 

 ในปการศึกษา 2560 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และเปล่ียนมาใชช่ือวา หลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงป 2560 แตเนื่องจากคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของเขต

พื้นท่ีเชียงราย ยังไมชัดเจน จึงไมเปดการเรียนการสอนในปนี้  หลังจากไดปรึกษาคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก สกอ. และไดรับหนังสือยินยอมวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานป 2558 แลวนั้น จึงได

มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเปน หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงป 2561 และเพิ่มเขต

พื้นท่ีเชียงราย และเริ่มเปดรับนักศึกษาเทียบโอนจํานวน 30 คน ต้ังแตป 2561 เปนตนมาถึงปจจุบัน 

 

7.  วิธีการประเมิน 

 7.1 การวางแผนและการประเมิน  

  1)  กอนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมรวมกัน เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง

กําหนดการใหหลักสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และตรวจสอบความถูกตองของการ

รายงานขอมูลตามเกณฑการประเมิน 

-  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  

  2)  ระหวางการประเมิน 

-  ดําเนินการประเมินตามกําหนดการ 



-  ตรวจสอบหลักฐานตามผลการดําเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

-  คณะกรรมการฯ รวมกันสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายืนยันผลคะแนนตามขอมูล

ท่ีตรวจพบ 

  3)  หลังการประเมิน 

   -  นําเสนอสรุปผลการประเมินดวยวาจาใหหลักสูตรฯ ทราบ 

   -  จัดสงรายงานผลการประเมนิใหแกหลักสูตร เมื่อเสร็จส้ินการประเมินฯ 

 

 7.2 วิธีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

  1)   ศึกษารายงานประจําปการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

  2)   ศึกษาเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการรายงาน 

  3)   สัมภาษณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ผานระบบ Video 

Conference  

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตามตัวบงช้ีของ สกอ. 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี 

 

8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ  ดังนี้ 

องคประกอบ 
เชียงราย พิษณุโลก 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน  ผาน  ผาน/ไมผาน 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 4.08 ดีมาก 4.40 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 3.11 ดี 2.89 ปานกลาง 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 

3.25 ดี 3.50 ดี 

องคประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 นอย 2.00 นอย 

คะแนนรวม 3.21 ดี 3.29 ดี 

 

 

 



8.2 ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ 5 ขอ) 

ตัวบงช้ี 

เชียงราย พิษณุโลก 

ผานเกณฑ / 

ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผล 

หากไมผาน

เกณฑ 

ผานเกณฑ / 

ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผล 

หากไมผาน

เกณฑ 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผานเกณฑ  ผานเกณฑ  

2 คุณสมบัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ผานเกณฑ  ผานเกณฑ  

3 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑ  ผานเกณฑ  

4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน ผานเกณฑ  ผานเกณฑ  

10 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ผานเกณฑ  ผานเกณฑ  

รวมจํานวนขอที่ผานเกณฑ 5 ขอ 5 ขอ 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

เขตพื้นท่ีเชียงราย 

   ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

   ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 



คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ เขตพื้นท่ีเชียงราย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2562 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.    4 ขอ ผาน   4 ขอ ผาน 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
=  ......... 0 

10.81 
=  3.60 3.60 

 3 

2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 ภายใน 1 ป  

 10*100 =  90.09*5 

     /100 
4.50 

10*100 =  90.91*5 

       /100 
4.55 

11 11 

2.2  (ระดับปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

 ปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
 

 
=  .......... - 

 
=  .......... 

- 

   

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คานํ้าหนัก 

คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

       

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2 
 

2.25  4.08 

 



องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

องคประกอบที ่3 : นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา   4 ขอ 3.00   ไมประเมิน 

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา   4 ขอ 3.00  4 ขอ 3.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   4 ขอ 3.00  4 ขอ 3.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3  3.00  3.00 

องคประกอบที่ 4 : อาจารย  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    4 ขอ 3.00   4 ขอ 3.00 

4.2  คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)     2.33     2.33 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   2*100 
=  20% 5.00 

2*100 
=  20% 5.00 

5 5 

 4.2.2  รอยละของอาจารยท่ีประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
=  0 

0  
=  0 

0 

  

ผศ.  0   คน รศ. 0   คน  ผศ.  0   คน รศ. 0   คน  

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  0.4*5 
=  0.10 

2.00 0.4*5 
=  0.10 

2.00 

20 20 

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คานํ้าหนัก 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ......... 

  



องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย   4 ขอ 3.00  4 ขอ 4.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4  2.78  3.11 

องคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร    3 ขอ 3.00   2 ขอ 2.00 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    3 ขอ 3.00   3 ขอ 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน    3 ขอ 3.00   3 ขอ 3.00 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา   7*100 
87.50% 4.00 

11*100 
100% 5.00 

 แหงชาติ 8 11 

  ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  8  ขอ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  11  ขอ 

 ทําได 

7 ขอ 

ทําไมได         

1 ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

6    

ทําได 

11 ขอ 

ทําไมได 

0 ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

0   

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5  3.25  3.25 

องคประกอบที ่6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    3 ขอ 3.00   2 ขอ 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6  3.00  2.00 

  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงช้ี) 2.68 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงช้ี) 3.21 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ระดับคุณภาพ ดี 

 
 

 

 



 

 

คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2562 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.    4 ขอ ผาน   4 ขอ ผาน 

องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  4096 
=  2.64 2.64 

4096 = 81.92*5 

     100 
4.40 

24 50 

2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 ภายใน 1 ป  

 23*100 =  46*5 

     100 
2.30 

44*100 =  88*5 

     100 
4.40 

50 50 

2.2  (ระดับปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 

 ปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
 

 
=  ..........  

 
=  .......... 

 

   

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คานํ้าหนัก 

คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.10 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม ........ 

       

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2  2.47  4.40 



องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

องคประกอบที ่3 : นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา   5 ขอ 4.00   ไมประเมิน 

3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา   4 ขอ 4.00  3 ขอ 3.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   4 ขอ 4.00  3 ขอ 3.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3  4.00  3.00 

องคประกอบที่ 4 : อาจารย  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย    4 ขอ 3.00    3.00 

4.2  คุณภาพอาจารย (คาเฉลี่ยจาก 4.2.1-4.2.3)     1.67     1.67 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    
=  0 0 

 
=  0 0 

  

 4.2.2  รอยละของอาจารยท่ีประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
=  0 

0  
=  0 

0 

  

ผศ.      คน รศ.       คน  ผศ.     คน รศ.      คน  

 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  2.4*100 
=  48 

5.00 2.4*100 
=  48 

5.00 

5 5 

โปรดระบุ

จํานวน 

ในแตละ 

คานํ้าหนัก 

คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.20 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน ........   ผลรวม .........  

คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน ........   ผลรวม .........  

4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย    4.00   4.00 



องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
เปาหมาย

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงานประเมินตนเอง

โดยหลักสูตร คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผลการดําเนินงานที่ปรับแกโดย

กรรมการประเมิน คะแนน

กรรมการ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 
ตัวต้ัง/ตัวหาร 

ผลลัพธ,(%) ,

สัดสวน, ขอ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4  2.89  2.89 

องคประกอบที่ 5 : หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร    4 ขอ 3.00   4 ขอ 3.00 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน    4 ขอ 3.00   4 ขอ 3.00 

5.3 การประเมินผูเรียน    4 ขอ 3.00   4 ขอ 3.00 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา   10*100 
90.91 5.00 

10*100 
90.91 5.00 

 แหงชาติ 11 11 

  ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  11  ขอ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  11  ขอ 

 ทําได 

11 ขอ 

ทําไมได         

1 ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

12   

ทําได 

11 ขอ 

ทําไมได 

1 ขอ 

ขอท่ีทําไมได 

12   

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5  3.25  3.50 

องคประกอบที ่6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    4 ขอ 3.00   2 ขอ 2.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6  3.00  2.00 

  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงช้ี) 3.13 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงช้ี) 3.29 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 

 
 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เขตพื้นท่ีเชียงราย 
 

องคประกอบ  คะแนนผาน 
จํานวน 

ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงช้ี  
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 

1.  การกํากับมาตรฐาน ผาน ไดมาตรฐาน 

2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
 

ตัว
บง

ชี้ใ
นอ

งค
ปร

ะก
อบ

ที่ 
2-

6 

   

2 - - 4.08 4.08 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4.  อาจารย 3 3.11 - - 3.11 ดี 

5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2.00 3.67 - 3.25 ดี 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 13 2.89 3.25 4.08 3.21 ดี 

ผลการประเมิน  ปานกลาง ดี ดีมาก  

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

องคประกอบ  คะแนนผาน 
จํานวน 

ตัวบงช้ี 

จํานวนตัวบงช้ี  
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 

1.  การกํากับมาตรฐาน ผาน ไดมาตรฐาน 

2.  บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
 

ตัว
บง

ชี้ใ
นอ

งค
ปร

ะก
อบ

ที่ 
2-

6 

   
2 - - 4.00 4.00 ดีมาก 

3.  นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4.  อาจารย 3 2.89 - - 2.89 ปานกลาง 

5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 13 2.52 3.25 4.00 3.29 ดี 

ผลการประเมิน  ปานกลาง ดี ดีมาก  



 

สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงช้ี  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 -ไมมี- 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 -ไมมี- 

 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงช้ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรเพิ่มเทคนิค/วิธีการในการใหไดมาซึ่งขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถาน

ประกอบการ 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรเพิ่มเทคนิค/วิธีการในการใหไดมาซึ่งขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถาน

ประกอบการ 

 

ตัวบงช้ี 2.2  รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี) 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 -ไมมี- 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ติดตามผลประเมินภาวะการมีงานทําเพิ่ม ใหไดขอมูลครบถวน  

 2. ควรสรุปผลการประเมินภาวะการมีงานทําให 



 

ตัวบงช้ี 2.2   ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพหรือ 

 เผยแพร  (ระดับปริญญาโท)  

 ขอเสนอแนะ :  -ไมมี- 

  

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 

ตัวบงช้ี 3.1  การรับนักศึกษา 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 - ไมขอรับการประเมิน- เนื่องจากมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เรื่อง แผนรับ

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562  ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ใหชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตร

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มทร.ลานนา เชียงราย 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 -ไมขอรับการประเมิน- 

 

ตัวบงช้ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรจัดกลุมกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา ในการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 และสอดรับกับ

สมรรถนะของนักศึกษาในแตละช้ันปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มคอ.2 (PLO) 

 2. ควรเพิ่มวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหตรงกับส่ิงท่ีไดดําเนินการไปแลว และการ

ปรับปรุงแผนกิจกรรมท่ีทําไมครบ เชน กิจกรรมดานกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรจัดกลุมกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา ในการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21 และสอดรับกับ

สมรรถนะของนักศึกษาในแตละช้ันปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มคอ.2 (PLO) 

 2. ควรเพิ่มวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหตรงกับส่ิงท่ีไดดําเนินการไปแลว และการ

ปรับปรุงแผนกิจกรรมท่ีทําไมครบ เชน กิจกรรมดานกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 



 

ตัวบงช้ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 -ไมมี- 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 -ไมมี- 

 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรเขียนอธิบายระบบ กลไก การนําไปใช และการปรับปรุงกระบวนการบริหารและการพัฒนา

อาจารย ใหชัดเจน 

 2. ควรมีการวางแผนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนาดานการสงคุณวุฒิทางการศึกษา และ

ผลงานทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน อาจมีการกําหนดใหมีพี่เล้ียงเพื่อชวยใน

การจัดทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรเขียนอธิบายระบบ กลไก การนําไปใช และการปรับปรุงกระบวนการบริหารและการพัฒนา

อาจารย ใหชัดเจน 

 2. ควรมีการวางแผนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนาดานการสงคุณวุฒิทางการศึกษา และ

ผลงานทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน อาจมีการกําหนดใหมีพี่เล้ียงเพื่อชวยใน

การจัดทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

 3. ควรสงเสริมใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูใหตรงกับทักษะวิชาชีพ ดานท่ี

เกี่ยวของกับสาขาวิชา และทางดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการและสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการและสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI 

 2. ควรสงเสริมใหมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนในระดับปริญญาเอกในสายท่ีเกี่ยวของ 

 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตร และ

คุณภาพของอาจารย 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตร และ

คุณภาพของอาจารย 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรนําผลการทวนสอบมาวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ใหทันสมัยและตรงกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต  

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรนําผลการทวนสอบมาวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบหลักสูตร ใหทันสมัยและตรงกับ

ความตองการของผูใชบัณฑิต  

 



 

ตัวบงช้ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรนําผลการทวนสอบมาวิเคราะหเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย  

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรนําผลการทวนสอบมาวิเคราะหเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย  

 

ตัวบงช้ี 5.3  การประเมินผูเรียน 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การเชิญผูเช่ียวชาญภายนอก 

หรือผูทรงคุณวุฒิมารวมในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรมีวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การเชิญผูเช่ียวชาญภายนอก 

หรือผูทรงคุณวุฒิมารวมในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ตัวบงช้ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 -ไมมี- 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะ :   

 เขตพื้นท่ีเชียงราย 

 1. ควรทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อขอใชทรัพยากรท่ีมีความทันสมัย เพื่อใหเกิด

การเรียนรูท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

 2. ควรมีการใชทรัพยากรรวมกันกับหลักสูตรอื่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

 1. ควรทําบันทึกความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อขอใชทรัพยากรท่ีมีความทันสมัย เพื่อใหเกิด

การเรียนรูท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

 2. ควรมีการใชทรัพยากรรวมกันกับหลักสูตรอื่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ก 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันท่ี  12 มิถุนายน 2563 

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น.  - ประธานหลักสูตรกลาวตอนรับ 

- คณะกรรมการประเมินกลาวช้ีแจงวัตถุประสงคของการประเมินและแนะนําทีมงาน 
09.30–12.00 น.  - คณะกรรมการตรวจประเมิน ประธานหลักสูตร และอาจารยประจาํหลักสูตร สนทนา

แลกเปลี่ยนตามรายองคประกอบ 1-6 ผานระบบ Video Conference  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.       - คณะกรรมการตรวจประเมิน ประธานหลักสูตร และอาจารยประจาํหลักสูตร สนทนา

แลกเปลี่ยนตามรายองคประกอบ 1-6 ผานระบบ Video Conference (ตอ) 
16.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ประชุมสรุปผลการประเมิน 
16.30-17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจอยางไมเปนทางการโดยวาจา ผานระบบ 

Video Conference 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

  

 

 



 

ภาคผนวก  ค 

Common Data Set 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

เชียงราย พิษณุโลก 

1 จํานวนผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 5 

2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 5 

3 จํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร 8 5 

4 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร   

5 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

2 0 

6 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0 0 

7 - - --ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 

8 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0 0 

9 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม 

0 0 



 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

เชียงราย พิษณุโลก 

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

10 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 0 

11 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 0 

12 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 0 

13 - - --ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 0 

14 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 

0 0 

15 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการ

ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 0 

16 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ 

0 0 

17 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0 0 

18 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 0 

19 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 0 

20 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

0 0 



 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

เชียงราย พิษณุโลก 

21 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

0 0 

22 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 0 

23 - - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ

การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




