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สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนท่ี 1 สวนนํา

- ประวัติความเปนมาของหลักสูตรโดยยอ
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร
- โครงสรางหลักสูตร
- รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ชุดปจจุบัน
- คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
- สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปท่ีผานมา

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน
- หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
- หมวดท่ี 2 อาจารย
- หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต
- หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
- หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร
- หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
- หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน
- ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
- ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา

องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6
ภาคผนวก

ก. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําหลักสูตร
ข. คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
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บทสรุปผูบริหาร

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร......................................... จากการประเมิน จํานวน 6 องคประกอบ
13 ตัวบงชี้  โดยหลักสูตร....................................... ไดประเมินตนเอง มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในเกณฑ
ระดับ…….. ไดคะแนนเฉลี่ย........... พบวา องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน...ผาน/ไมผาน...มาตรฐาน
และองคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน.......องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี….... และ
องคประกอบท่ี…… องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี จํานวน.......องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี
......และองคประกอบท่ี....... องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับปานกลาง จํานวน.......องคประกอบ ไดแก
องคประกอบท่ี...... และองคประกอบท่ี...... องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับนอย จํานวน.....องคประกอบ
ไดแก องคประกอบท่ี....... และองคประกอบท่ี….... เม่ือรวมผลการประเมินทุกองคประกอบมีผลการประเมิน
อยูในเกณฑระดับ............ ไดคะแนนเฉลี่ย………..……

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในครั้งนี้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการ
วิเคราะหจุดเดน  และโอกาสในการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหลักสูตร........................................ มีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
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สวนที่ 1 สวนนํา

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตรโดยยอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 โครงสรางหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ชุดปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.6 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินปท่ีผานมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน

รหัสหลักสูตร..................................................

1. อาจารยประจําหลักสูตร

มคอ. 2 ปจจุบัน
หมายเหตุ

(กรณีที่เปลี่ยน อ.ประจาํ ใหระบุ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ)

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

อาจารยผูสอน (อาจารยประจํา)
1. …………………………….…………………………………
2. …………………………….…………………………………
3. …………………………….…………………………………
4. …………………………….…………………………………
5. …………………………….…………………………………

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

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน …………………………….…………..
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3 คุณสมบั ติ ของอาจารยผู รั บผิดชอบ
หลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
การคนควาอิสระ

6 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธรวม (ถามี)

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษา

9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ สกอ.

ผาน/ไมผาน  ผาน
 ไมผาน

 หลักสูตรไดมาตรฐาน
 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
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หมวดที่ 2 อาจารย
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้

องคประกอบท่ี 4 อาจารย
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
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มี คะแนน เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน .....คะแนน .....คะแนน
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน

แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

x 5รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
รายการ จํานวน

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
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เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  520

= ……….. คะแนน

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  560

= ……….. คะแนน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ..... รอยละ...... .......คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.1.1 ………………………………………………………..………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.1.2 ……………….……………………………………………………………….………………
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน

แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 5รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
รายการ จํานวน

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  520
= ……….. คะแนน
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เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  540
= ……….. คะแนน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ..... รอยละ...... .....คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.2.1 ………………………………………………………..………………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.2.2 ……………….……………………………………………………………….………………………
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
เกณฑการประเมิน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามสูตร

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร
x 100

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

x 5
รอยละของผลถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตรทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 หลักสูตร................................ มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีผลงานทางวิชาการ

ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  จํานวน............ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้

ที่ อาจารยประจําหลักสตูร ผลงานทางวิชาการ วัน/เดือน/ป
ที่ตีพิมพ แหลงตีพิมพ

1
2
3
4
5
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คา

น้ําหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมท่ี 2

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ท่ัวไป
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s
list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

รวม
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร
คะแนนท่ีได

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คา

น้ําหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

รวม
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร
คะแนนท่ีได

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีผลงานทางวิชาการ =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  520
= ……….. คะแนน

เกณฑการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีผลงานทางวิชาการ =  100

= รอยละ …….…

คิดเปนคะแนน =  540
= ……….. คะแนน
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การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ..... รอยละ...... .....คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.2.3.1 ………………………………………………………..………………………………………
เอกสารหมายเลข 4.2.3.2 ……………….……………………………………………………………….………………
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้

- การคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

 1 มีการรายงานผลการดาํเนินงานใน
บางเรื่อง

 2 มีการรายงานผลการดาํเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน ตัวบงช้ี

 3  มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน    ตัวบงช้ี

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในบางเรื่อง

 4 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน   ตัวบงช้ี

มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง

 5  มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงช้ี

มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง

มีผลการดํ า เ นินงาน ท่ี โดด เด น
เ ที ยบ เ คี ย ง กั บหลั ก สู ต ร น้ั น ใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ี
โดดเดนอยางแทจริง

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน ......คะแนน .....คะแนน
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา

ขอมูลนักศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา

(ตั้งแตปการศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตร)
จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา................................................................................................................

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
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มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน .....คะแนน .....คะแนน
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตามและ

ปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

กระบวนการ
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
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ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน .....คะแนน .....คะแนน



21

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้

- การคงอยู
- การสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการคะแนนรองเรียนของนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

 1  มีการรายงานผลการดําเนินงาน

 2 มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงช้ี

 3  มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงช้ี

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในบางเรื่อง

 4  มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงช้ี

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง

 5 มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวบงช้ี

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง

 มีผลการดํา เ นินงานท่ีโดดเดน
เ ทียบเคีย ง กับหลักสูตร น้ันใน
สถ า บั น ก ลุ ม เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน .....คะแนน .....คะแนน
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

สูตรการคํานวณ

คะแนนทีไ่ด = ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต
จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรี

รายการ จํานวน
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินฯ
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ระดับปริญญาโท
รายการ จํานวน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพฯ
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

แทนสูตร
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี / โท  ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ =

= ……… คะแนน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย.... คาเฉลี่ย.... .....คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.1.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.1.2 ………………………………………………………………………………………….
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ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
x 100

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
x 5

100

หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
รายการ จํานวน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

(ไมนับรวมบณัฑติท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบณัฑิตท่ีมงีานทําแลวแตไมไดเปลีย่นงานมาพิจารณา)
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

คะแนนท่ีได
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การคํานวณ

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป
 100จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป =  100

= รอยละ...........

คิดเปนคะแนน =  5100

= ........... คะแนน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ.... รอยละ.... .....คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.2.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.2.2 ………………………………………………………………………………………….
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได=
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา

x 5
40

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาปริญญาโท.........คน ผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทท้ังหมด ......... คน โดยมีผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร  จํานวน .......... ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้
ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ฐานขอมูลที่ตีพิมพ ปที่ตีพิมพ
1
2
3
4
5

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน

ผลงาน
คะแนน

ถวงน้ําหนัก
0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันท่ีออกประกาศ

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน
ผลงาน

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและ จัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร
รวม

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา

คะแนนท่ีได
การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper)
และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คา

น้ําหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา
คะแนนท่ีได

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย
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2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ
ประเมินนั้นๆ

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้

การคํานวณ
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท

 100จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา =  100

= รอยละ...........

คิดเปนคะแนน =  540

= ............. คะแนน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ.... รอยละ..... .....คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 2.2.1 ………………………………………………………………………………………….
เอกสารหมายเลข 2.2.2 ………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา

ที่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/
ปการศึกษา

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา
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มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน ......คะแนน .....คะแนน
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

- การกําหนดผูสอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน

การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
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มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน ......คะแนน .....คะแนน
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
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มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน ......คะแนน .....คะแนน
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 0

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 3.50

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.00

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.50

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 4.75

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
มีคาคะแนนเทากับ 5

ผลการดําเนินงาน
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดใน
แตละปการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผาน
ตาม

เกณฑ

ไมผาน
ตาม

เกณฑ
หลักฐานอางอิง

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปท่ีแลว
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผาน
ตาม

เกณฑ

ไมผาน
ตาม

เกณฑ
หลักฐานอางอิง

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

13)
14)
15)

รวมตัวบงช้ีในปน้ี
จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดําเนินการผาน

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ..... รอยละ...... .....คะแนน
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนนิการ

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง
มี ไมมี

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา

นํามาจาก มคอ. 5 ของแตละวิชา
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ แนวทางแกไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไมมี
จํานวนอาจารยใหม ……………………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ …………………

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมท่ีจัด
หรือเขารวม

จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชน
ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับอาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

การบริหารหลักสูตร

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร  เพ่ือให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล

ผลการดําเนินงาน
มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 0 ไมมรีะบบ

ไมมีกลไก
ไมมีแนวคดิในการกํากับตดิตาม

และปรับปรุง
ไมมีขอมลูหลักฐาน

 1 มีระบบ มีกลไก
ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน
 2 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
ไมมีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณา

การกระบวนการ
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มี คะแนน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง
 3 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 4 มีระบบ มีกลไก

มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน

มีการประเมิน กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนาบูรณาการ

จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
 5  มีระบบ มีกลไก

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบตั/ิ
ดําเนินงาน

 มีการประเมนิกระบวนการ
 มีการปรบัปรงุ/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมนิ
มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน

การประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
 บรรลุ ไมบรรลุ

.....คะแนน ......คะแนน .....คะแนน
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน

ขอคิดเห็นหรือสาระจาก
ผูประเมิน

ความเห็นของผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ .............................

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………………………….………………………………………..

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสาํเร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)

……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ)

……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
……………………..................................…………………………………………………………………………………..
……………………..................................…………………………………………………………………………………..

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ...........................................................................................................................
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ________________________________________________________
ลายเซ็น : ___________________________________ วันท่ีรายงาน : _________________________
ประธานหลักสูตร : _________________________________________________________________
ลายเซ็น : ___________________________________ วันท่ีรายงาน : _________________________
เห็นชอบโดย : ____________________________________(คณบด)ี
ลายเซ็น : ___________________________________ วันท่ีรายงาน : _________________________
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิตาม

เกณฑ สกอ.ตัวต้ัง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผาน/ไมผาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ........ผาน/ไมผาน
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต
ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คาเฉลี่ย.....

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป รอยละ.....

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพและหรือ
เผยแพร

รอยละ.....

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลีย่..............
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา
ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ....คะแนน
ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ....คะแนน
ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ....คะแนน

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลีย่..............
องคประกอบท่ี 4 อาจารย
ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ....คะแนน
ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ....คะแนน

ตัวบงช้ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ.....

ตัวบงช้ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ.....

ตัวบงช้ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร รอยละ.....

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ....คะแนน
เฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลีย่..............

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ....คะแนน
ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ....คะแนน

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน ....คะแนน
ตัวบง ช้ี 5.4 ผลการดํา เ นินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ....คะแนน

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลีย่..............
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิตาม

เกณฑ สกอ.ตัวต้ัง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ....คะแนน

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 6 คะแนนเฉลีย่...........
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบท่ี 2 - 6) คะแนนเฉลีย่............

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องคประกอบ
ท่ี

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1 ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน/
ไมไดมาตรฐาน

2

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งท

ุกตั
วบ

งช
ี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่2
-6

2 - - 2.1,2.2
3 3 3.1,3.2,3.3 - -
4 3 4.1,4.2,4.3 - -
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 1
6 1 - 6.1 -

รวม 13 7 4 2
ผลการประเมิน
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 2
จุดเดน

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 3
จุดเดน

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 4
จุดเดน

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 5
จุดเดน

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 6
จุดเดน

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...

โอกาสในการพัฒนา
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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