รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
(Self – Assessment Report : SAR)

หลักสูตร......................................สาขาวิชา……………………………………
คณะ..................................................

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557
(ขอมูลระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
รายงาน ณ วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. 2558

คํานํา

ลงนาม…………………………….…………….
(................................................)
ประธานหลักสูตร............................................

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 สวนนํา
- ประวัติความเปนมาของหลักสูตรโดยยอ
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร
- โครงสรางหลักสูตร
- รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ชุดปจจุบัน
- คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
- สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปที่ผานมา
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
- หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
- หมวดที่ 2 อาจารย
- หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
- หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
- หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
- หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
- หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
- ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
- ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6
ภาคผนวก
ก. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําหลักสูตร
ข. คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

หนา

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร......................................... จากการประเมิน จํานวน 6 องคประกอบ
13 ตัวบงชี้ โดยหลักสูตร....................................... ไดประเมินตนเอง มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในเกณฑ
ระดับ…….. ไดคะแนนเฉลี่ย........... พบวา องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน...ผาน/ไมผาน...มาตรฐาน
และองคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน.......องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่….... และ
องคประกอบที่…… องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จํานวน.......องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่
......และองคประกอบที่....... องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับปานกลาง จํานวน.......องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที.่ ..... และองคประกอบที.่ ..... องคประกอบที่มีผลการประเมินระดับนอย จํานวน.....องคประกอบ
ไดแก องคประกอบที่....... และองคประกอบที่….... เมื่อรวมผลการประเมินทุกองคประกอบมีผลการประเมิน
อยูในเกณฑระดับ............ ไดคะแนนเฉลี่ย………..……
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการ
วิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร........................................ มีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

1

สวนที่ 1 สวนนํา
1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตรโดยยอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 โครงสรางหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ชุดปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปที่ผานมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
รหัสหลักสูตร..................................................
1. อาจารยประจําหลักสูตร
มคอ. 2
1.
2.
3.
4.
5.

ปจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยผูสอน (อาจารยประจํา)
1. …………………………….…………………………………
2. …………………………….…………………………………
3. …………………………….…………………………………
4. …………………………….…………………………………
5. …………………………….…………………………………
อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษ/วิทยากร)
1. …………………………….…………………………………
2. …………………………….…………………………………
3. …………………………….…………………………………
4. …………………………….…………………………………
5. …………………………….…………………………………
สถานที่จัดการเรียนการสอน …………………………….…………..

3

หมายเหตุ

(กรณีที่เปลี่ยน อ.ประจํา ใหระบุ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
3 คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ
6 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธรวม (ถามี)
7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา
9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด
12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
4

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ผาน/ไมผาน

ผลการดําเนินงาน
 ผาน
 ไมผาน

ผลการประเมินตามเกณฑ สกอ.
 หลักสูตรไดมาตรฐาน
 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน

5

หมวดที่ 2 อาจารย

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้
องคประกอบที่ 4
อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน
เกณฑมาตรฐาน


0



1



2



3



4

ผลการดําเนินงาน

ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
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หลักฐานอางอิง

มี

คะแนน



5

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

.....คะแนน

.....คะแนน
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หลักฐานอางอิง

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 4.2
คุณภาพอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน
แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน

รายการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

8

จํานวน

x5

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 100

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
=

รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =
=

20

5

……….. คะแนน

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท
 100

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
=

รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =
=

60

5

……….. คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ.....

รอยละ......

.......คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.1.1 ………………………………………………………..………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.1.2 ……………….……………………………………………………………….………………
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค าร อยละของอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรที่ ดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค าร อยละของอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรที่ ดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค าร อยละของอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรที่ ดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน

รายการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
=
คิดเปนคะแนน =
=
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 100
รอยละ …….…
5
20
……….. คะแนน

x5

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท
 100

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
=
คิดเปนคะแนน =
=

รอยละ …….…
5
40
……….. คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ.....

รอยละ......

.....คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.2.1 ………………………………………………………..………………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.2.2 ……………….……………………………………………………………….………………………
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละของผลถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทีก่ ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 หลักสูตร................................ มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน............ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้
ที่

อาจารยประจําหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ

1
2
3
4
5
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วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพ

แหลงตีพิมพ

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

คา
น้ําหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานข อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว า ด ว ย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s
list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
รวม
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
คะแนนที่ได

จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่อได รับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพ เปนฉบับสมบูรณซึ่ งสามารถอยูในรู ปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คา
น้ําหนัก

0.20

0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

รวม
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
คะแนนที่ได

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้น ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค ประกอบไมน อยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้ นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนั กศึ กษาและผู สํ าเร็ จ การศึ กษาให นั บ ผลงานทุ กชิ้ น ที่ มีการตี พิ มพ เ ผยแพร ในป การ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้
เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ =
=

 100
รอยละ …….…

=

5
20
……….. คะแนน

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ =

 100

คิดเปนคะแนน =

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท
=
คิดเปนคะแนน =
=
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รอยละ …….…
5
40
……….. คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ.....

รอยละ......

.....คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.3.1 ………………………………………………………..………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.3.2 ……………….……………………………………………………………….………………
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ตัวบงชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้
- การคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย
ผลการดําเนินงาน
มี


คะแนน



1



2



3



4



5

0

เกณฑการประเมิน
ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

มีการรายงานผลการดําเนินงานใน
บางเรื่อง
มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน ตัวบงชี้
 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน ตัวบงชี้
 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง
มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน ตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขนึ้
ในทุกเรื่อง
 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้
มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ โ ดดเด น
เที ย บเ คี ย งกั บห ลั ก สู ต รนั้ นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐาน
เชิงประจัก ษยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมิ นสามารถใหเ หตุผ ล
อธิบายวาเปน ผลการดําเนิ นงานที่
โดดเดนอยางแทจริง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

......คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ขอมูลนักศึกษา

ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร)

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา................................................................................................................
ตัวบงชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทีจ่ ะเรียนในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
มี

คะแนน



0



1



2

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
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หลักฐานอางอิง

มี

คะแนน



3



4



5

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

.....คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 3.2
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต
ผลการดําเนินงาน
มี

คะแนน



0



1



2



3



4

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและ
ปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
กระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
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ผลการดําเนินงาน
มี



คะแนน

5

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

.....คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้
- การคงอยู
- การสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการคะแนนรองเรียนของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
มี

คะแนน

0

ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน



1

 มีการรายงานผลการดําเนินงาน



2



3



4



5

มีก ารรายงานผลการดํ าเนิน งาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงชี้
 มีก ารรายงานผลการดํ าเนิน งาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงชี้
 มี แ นวโน ม ผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี
ขึ้นในบางเรื่อง
 มีก ารรายงานผลการดํ าเนิน งาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงชี้
 มี แ นวโน ม ผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง
มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุ ก เรื่ อ งตามคํ า อธิ บ ายใน
ตัวบงชี้
 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
 มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ โ ดดเด น
เที ย บเคี ย งกั บ หลั ก สู ต รนั้ น ใน
ส ถ า บั น ก ลุ ม เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ให เ หตุ ผ ลอธิ บ ายว า เป น ผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง



เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

.....คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

องคประกอบที่ 2
บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ
คะแนนทีไ่ ด =

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ดรับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรี

รายการ

จํานวน

รายการ

จํานวน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินฯ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ระดับปริญญาโท

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพฯ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
แทนสูตร
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี / โท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

=
= ……… คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

คาเฉลี่ย....

คาเฉลี่ย....

.....คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.1.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.1.2 ………………………………………………………………………………………….
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ตัวบงชี้ 2.2
(ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด

x 100

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
100

x5

หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
ผลการดําเนินงาน

รายการ

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(ไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มงี านทําแลวแตไมไดเปลีย่ นงานมาพิจารณา)
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนที่ได
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จํานวน

การคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

 100

รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป =
=
คิดเปนคะแนน =
=

 100

รอยละ...........
100

5

........... คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ....

รอยละ....

.....คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.2.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.2.2 ………………………………………………………………………………………….
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได=

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํ เร็จการศึกษา
40

x5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาปริญญาโท.........คน ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด ......... คน โดยมีผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร จํานวน .......... ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

ฐานขอมูลที่ตีพิมพ

ปที่ตีพิมพ

จํานวน
ผลงาน

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10
0.20

- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

25

คาน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.60
0.80

- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ จัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํ เร็จการศึกษา
คะแนนที่ได

จํานวน
ผลงาน

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเมื่อได รับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพ เปนฉบับสมบูรณซึ่ งสามารถอยูในรู ปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คา
น้ําหนัก

0.20

0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํ เร็จการศึกษา
คะแนนที่ได

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้น ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค ประกอบไมน อยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้ นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
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2. ผลงานของนั กศึ กษาและผู สํ าเร็ จ การศึ กษาให นั บ ผลงานทุ ก ชิ้ น ที่ มีการตี พิ มพ เ ผยแพร ในป การ
ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้
การคํานวณ

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพี ิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาผูส าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

 100
 100

=

= รอยละ...........
คิดเปนคะแนน =

40

5

= ............. คะแนน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ....

รอยละ.....

.....คะแนน

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.2.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.2.2 ………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา
ที่

รหัส ชื่อวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รอยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
ภาค/
ปการศึกษา A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา

องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ
ผลการดําเนินงาน
มี


คะแนน



1

0

เกณฑการประเมิน
ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
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หลักฐานอางอิง

มี


คะแนน



3



4



5

2

เกณฑการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

......คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 5.2
การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การกําหนดผูสอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา
และความกาวหนาของศาสตร
- การแต งตั้ งอาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ และการค น คว าอิ ส ระในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ที่ มีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดํ า เนิ น งานทั้ ง หมด ที่ ทํ า ให ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนตอบสนองความแตกต า งของผู เ รี ย น
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
มี


คะแนน



1



2



3

0

เกณฑการประเมิน
ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

30

หลักฐานอางอิง

มี


คะแนน



5

4

เกณฑการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

......คะแนน

.....คะแนน

31

หลักฐานอางอิง

บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 5.3
การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนิน งานตามตัวบ งชี้ นี้ ใหอธิ บายกระบวนการหรือแสดงผลการดํ าเนิน งาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนิ นงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิ ธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เ ชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ผลการดําเนินงาน
มี


คะแนน



1



2



3



4

0

เกณฑการประเมิน
ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน
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มี


คะแนน

5

เกณฑการประเมิน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

......คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 5.4
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 0
มีการดําเนินงานรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 3.50
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.00
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.50
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.75
มีการดําเนินงานรอยละ 100
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 5
ผลการดําเนินงาน
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดใน
แตละปการศึกษา
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีร ายละเอี ย ดของหลั ก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว

34

ผาน ไมผาน
ตาม
ตาม
เกณฑ เกณฑ
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถามี) ไดรั บการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13)
14)
15)
รวมตัวบงชี้ในปนี้
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้

ผาน ไมผาน
ตาม
ตาม
เกณฑ เกณฑ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ.....

รอยละ......

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําใหผิดปกติ

มาตรการแกไข

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไมเปดสอน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวขอที่ขาด

มาตรการที่ดําเนินการ

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไมมี

แผนการปรับปรุง

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ

แนวทางแกไขปรับปรุง

การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม ……………………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ …………………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
กิจกรรมที่จัด
บุคลากร
หรือเขารวม
อาจารย
สายสนับสนุน
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สรุปขอคิดเห็น และประโยชน
ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต

องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบว า อยู ใ นระดั บ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และส งผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงาน
มี

คะแนน



0



1



2

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ไมมรี ะบบ
ไมมีกลไก
ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง
ไมมีขอมูลหลักฐาน
มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา
การกระบวนการ
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หลักฐานอางอิง

มี

คะแนน



3



4



5

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
มีระบบ มีกลไก
มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน
มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั /ิ
ดําเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

.....คะแนน

......คะแนน

.....คะแนน
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บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ  ไมบรรลุ

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ขอคิดเห็นหรือสาระจาก
ผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .............................
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………………………….………………………………………..
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสาํ เร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
2. ขอเสนอในการเปลี่ย นแปลงรายวิ ชา (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ มหรือลดเนื้อหาในรายวิ ชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ)
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ...........................................................................................................................
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ________________________________________________________
ลายเซ็น : ___________________________________ วันที่รายงาน : _________________________
ประธานหลักสูตร : _________________________________________________________________
ลายเซ็น : ___________________________________ วันที่รายงาน : _________________________
เห็นชอบโดย : ____________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ___________________________________ วันที่รายงาน : _________________________
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ ผาน/ไมผาน
การอุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คาเฉลี่ย.....
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี ) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
รอยละ.....
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพและหรือ รอยละ.....
เผยแพร
เฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
....คะแนน
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
....คะแนน
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
....คะแนน
เฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
....คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
....คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
รอยละ.....
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
รอยละ.....
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
รอยละ.....
หลักสูตร
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
....คะแนน
เฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
....คะแนน
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
....คะแนน
เรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
....คะแนน
ตั ว บ ง ชี้ 5.4 ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบ
....คะแนน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เฉลี่ยองคประกอบที่ 5
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ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินตาม
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
เกณฑ สกอ.
ตัวหาร หรือสัดสวน)

........ผาน/ไมผา น

คะแนนเฉลีย่ ..............

คะแนนเฉลีย่ ..............

คะแนนเฉลีย่ ..............

คะแนนเฉลีย่ ..............

ตัวบงชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมินตาม
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
เกณฑ สกอ.
ตัวหาร หรือสัดสวน)

เปาหมาย

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยองคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2 - 6)

....คะแนน

คะแนนเฉลีย่ ...........
คะแนนเฉลีย่ ............

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องคประกอบ คะแนน
ที่
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

P

O

ผาน/ไมผานการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุก ตัวบงชี้
ในองคประกอบที่ 2 - 6

1
2
3
4
5
6
รวม

I

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

2.1,2.2
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
1
6.1
7
4
2
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ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
คะแนน
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรไดมาตรฐาน/
ไมไดมาตรฐาน

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6
ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2
จุดเดน
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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