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ประจําปการศึกษา 2564 

(……………………………………………………..) 

 

 

 

 

ใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.  

รายงาน ณ วันท่ี ............................... 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ลายเซ็น 

1. ชื่อ-สกุล   .................................................................................................. 

     ตําแหนง   .................................................................................................. 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี ้

มีผลงานวชิาการยอนหลงัในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เร่ือง 

 

2. ชื่อ-สกุล   ..................................................................................................  

ตําแหนง  .................................................................................................. 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี ้

      มีผลงานวชิาการยอนหลงัในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เร่ือง 

 

3. ชื่อ-สกุล    .................................................................................................. 

ตําแหนง   .................................................................................................. 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี ้

      มีผลงานวชิาการยอนหลงัในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เร่ือง 

 

4. ชื่อ-สกุล    .................................................................................................. 

ตําแหนง   .................................................................................................. 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี ้

มีผลงานวชิาการยอนหลงัในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เร่ือง 

 

5. ชื่อ-สกุล    .................................................................................................. 

ตําแหนง   .................................................................................................. 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนี ้

 มีผลงานวชิาการยอนหลงัในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เร่ือง 

 

 

 

 

                                                                                วันที่รายงาน............... เดือน ........................พ.ศ. 2565 

 

 

รับรองโดย ……………………………………………………………. 
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(…………………………………………………..………………) 

หัวหนาสาขา 

วัน/เดือน/ป 

 

รับรองโดย ……………………………………………………………. 

(…………………………………………………..………………) 

คณบด ี

วัน/เดือน/ป 
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หมวด 0 ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

หลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เม่ือส้ินปการศึกษา 2564  (ส่ิงท่ีไดปรับปรุง) 

1.  1.1 

 

 

1.2 

  

 

1.3 

 

 

2.  2.1 

 

 

2.2 

  

 

2.3 

 

3.  3.1 

 

 

3.2 

  

 

3.3 
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การรายงานขอมูล 

หมวด  (มคอ.7) องคประกอบการประกันคุณภาพ (IQA) หมายเหตกุารเปลี่ยนแปลง  
หมวด 1 ขอมูล

ทั่วไปของ
หลักสตูร 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
1. ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

กําหนดเกณฑการประเมิน 5 ขอตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

หมวด 2 
อาจารย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
1. ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
2. ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 
3. ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก/
ตําแหนงทางวิชาการ/ผลงานวชิาการ ใหหาร
ดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จํานวน 
5 คน   

หมวด 3 
นักศึกษาและ

บัณฑิต 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
1. ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรี

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1ใน 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3. ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
4. ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
5. ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

หมวด 4 ขอมูล
สรุป 

  

หมวด 5 การ
บริหารหลักสูตร 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน   
1. ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
2. ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
3. ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 
4.   ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา องคประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
1. ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 5.4 : ผลการดาํเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
ขอ 1 การประชุมอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 5 คน  รอยละ 80   
ขอ 8 อาจารยใหม (บรรจุใหม)  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม) 
อาจารยประจาํหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม) 
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการให
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
ขอ 9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

หมวด 6 
ขอคิดเห็น 

  

หมวด 7 การ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอ

หลักสูตร 

  

หมวด 8  
แผนการ
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หมวด  (มคอ.7) องคประกอบการประกันคุณภาพ (IQA) หมายเหตกุารเปลี่ยนแปลง  
ดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 

 

     หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร  

ระดับคุณวุฒ ิ  

ปที่เปดสอน  

ปที่ปรับปรุง (ทุกรอบ5ป) ปรับปรุงลาสดุ ปการศึกษา…………….. 

มีกําหนดปรับปรุงในรอบ 5 ป ในปการศึกษา ……… 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

 

วัน   เดือน  ป    

การประชุมคร้ังที่  

สกอ.รับทราบ  วัน   เดือน  ป      

สถานที่จดัการเรียนการสอน 

(ระบุในสวนที่เก่ียวของ) 

คณะ…………. 

123  ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมอืง  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40002 

(หากเปนการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย ใหระบดุวย พรอมที่อยู) 

วันที่รายงาน 

ปการศึกษาที่รายงาน 

 

 

 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสตูร  (ปรัชญาของหลกัสูตรโดยสังเขป/ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการ

ปรับปรุงแตละคร้ัง  เปนตน) 

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

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

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

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

        วัตถุประสงคของหลักสตูร 

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

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

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

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

 

องคประกอบที่  1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ไมผาน 
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในปที่ผานมา ()   

ผลการประเมินตนเองปปจจุบนั ()   

 

(1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และไมเปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตร   

1.1  รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
ตามที่ระบุใน  มคอ. 2 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
ปการศึกษาที่ผานมา 

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
 

ตําแหนงวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

หมายเหตุ : แสดงใหเห็นถึงการเปลีย่นแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามที่ระบุใน มคอ.2 และรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรในปทีผ่านมา พรอมเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง  

1.2  รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดปจจบุัน  (ณ สิ้นรอบปการศึกษาที่ประเมิน)  

ตําแหนงวิชาการ  
ชื่อ-สกุล 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
ในปการศึกษาทีป่ระเมิน  (เดือน) 

ระบุเลขที่คําสัง่ 
หรือวันที่จากสภามหาวิทยาลยั

อนุมัติ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

หมายเหตุ : เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรในปการศึกษาที่ตรวจประเมิน  

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   
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(2)  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

ตําแหนงวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับ เรยีงจากระดับสูงไป

ต่ํา) 

สาขา 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คุณวุฒิตามตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนง

ทางวิชาการ) 

ความสอดคลองของ

คุณวุฒิหรือตาํแหนง

ทางวิชาการกับ

หลักสตูร () 

ตรง สัมพันธ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ) 

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย  หนังสือ  ตํารา  บทความวิชาการ งานสรางสรรค  งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดท่ีทํา

แลวสามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํา

รวมกับผูอ่ืนก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ)  อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 

ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได  

ปท่ีเผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

1. 1   

   

   

2. 1   

   

   

3. 1   
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ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย  หนังสือ  ตํารา  บทความวิชาการ งานสรางสรรค  งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดท่ีทํา

แลวสามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํา

รวมกับผูอ่ืนก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ)  อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 

ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได  

ปท่ีเผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

   

4. 1   

   

   

5. 1   

   

   

 

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและมีการปฏิบัติงานและมคีวามรับผิดชอบในอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก เปนผูรับผดิชอบหลักสูตร หรือเปนผูสอน   

2. ประวัติการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรแสดงผลงานวิชาการ ประสบการณดานการสอน ประสบการณดานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับผลการดาํเนินงานและเกณฑการ

ประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ/อาจารยเกษียณอายุราชการ  

3. ผลงานวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป  ยอนหลัง  

 (3)  คุณสมบัติอาจารยประจาํหลักสูตร  (ซ้ําได /ไมจํากัดจาํนวน แตจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร) 

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับ เรยีง

จากระดบัสูงไป

ต่ํา) 

สาขา 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปท่ีสําเรจ็การศึกษา คุณวุฒิตามตําแหนงทางวิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนงทางวิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ

ตําแหนงทางวิชาการกับหลักสูตร 

() 

ตรง สัมพันธ 

1.        

2.        
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรระดบัปริญญาตรี   (สวนน้ีสามารถทําเปนเอกสารแบบได กรณีที่มีอาจารยประจําหลักสูตรหลายคน)  

การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ   

ตําแหนงวิชาการ 

 ช่ือ-สกุล 

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย  หนังสือ  ตํารา   บทความวิชาการ   งานสรางสรรค   งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุก

ชนิดท่ีทําแลวสามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.   ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปน

ผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับผูอ่ืนก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ)   อยางนอย 1  

รายการ  กรณีมีมากกวา 1 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปท่ีเผยแพร 

(ในรอบ 5 ป ระหวาง ป 

พ.ศ.2558-2562) 

1. 1   

   

   

2. 1   
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ตําแหนงวิชาการ 

 ช่ือ-สกุล 

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย  หนังสือ  ตํารา   บทความวิชาการ   งานสรางสรรค   งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุก

ชนิดท่ีทําแลวสามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.   ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปน

ผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับผูอ่ืนก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ)   อยางนอย 1  

รายการ  กรณีมีมากกวา 1 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปท่ีเผยแพร 

(ในรอบ 5 ป ระหวาง ป 

พ.ศ.2558-2562) 

   

   

3. 1   

   

   

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน 

1.    ระบุรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรทุกคน  2.   อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

3.   ผลงานวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป  ยอนหลัง  

       

 

(4) คุณสมบัติอาจารยผูสอนทีเ่ปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ที่ไมไดประจาํหลักสูตร แตเปนอาจารยประจําสังกัดคณะอ่ืนๆ) 

ตําแหนงวิชาการ  

 ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา  สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คุณวุฒิตามตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนงทาง

วิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒิ

หรือตําแหนงทางวิชาการ

กับหลักสตูร () 

ตรง สัมพันธ 

1.        

2.        

3.        
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4.        

5.        

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา 

(1) คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน หรือ สาขาวิชาของรายวชิาที่เปดสอน  

(2) หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ประกาศใช อนุโลมคุณวฒุริะดับปริญญาตรี  (หมายเหตุเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ประกาศใช 7ตุลาคม 2558) 

(3) กรณีหลักสูตรปริญญาตรี อาจารยผูสอน  จะมปีระสบการณในการสอนหรือผลงานวิชาการหรือไมก็ได  ไมถือเปนเงื่อนไขของการไมผานเกณฑขอนี้   

เอกสาร/หลักฐาน 1.ประวัติการศึกษาของอาจารยผูสอน   2.ประสบการณดานการสอน (รายวชิา,สถาบัน,จํานวนปที่สอน)  3.เอกสารอ่ืนๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน เชน 

สัญญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ  

 

 

 

(5)  อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย/ไมไดเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ตําแหนงวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

การศึกษา 

สาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

สถาบันท่ี

สําเรจ็

การศึกษา 

ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คุณวุฒิตาม

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขา

ของ

ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ

ตําแหนงทางวิชาการกับ

หลักสตูร () 

ประสบการ

ณดานการ

สอน 

(ป) 

รายวิชาท่ี

สอน 

จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 

(ตองไมเกินรอยละ50ของรายวิชา

การโดยมีอาจารยผูรับผดิชอบ

รายวิชากํากับดูแล) ตรง สัมพันธ 

           

           

           



12 
 

12 

 

อาจารยพิเศษ 

1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน    

(2) มีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาทีส่อนไมนอยกวา 6 ป   (3) มีผลงานทางวชิาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง  (5) ชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวชิานั้น 

เอกสาร/หลักฐาน  

1. ประวัติการศึกษาของอาจารยพิเศษ 

2. ประสบการณดานการสอน (รายวิชา,สถาบนั,จํานวนปที่สอน)  3.รายวิชาที่สอน/จํานวนชั่วโมงที่สอน (ไมเกินรอยละ50ของรายวิชา) 

3. ประสบการณดานการวิจยั (ผลงานวิจัยของอาจารยพิเศษ)  4.เอกสารอ่ืนๆที่สอดคลองกับผลการดําเนนิงานและเกณฑการประเมิน  
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สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน อธิบายผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

 (ผาน/ไมผาน) 
1 จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

• ไมนอยกวา 5 คน และ  

• เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ  

• ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

  

2 คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ สัมพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน  

• มีผลงานทางวชิาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

  

3 คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน  

• มีผลงานทางวชิาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

• ไมจํากัดจาํนวนและประจาํไดมากวาหนึ่งหลักสูตร 

  

4 คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํา 

• คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน หรือสาขาวชิาของรายวชิาที่
สอน  

• หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได  
อาจารยพิเศษ  

• คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ  

• มีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป  
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• ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

10 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

• ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป   

จํานวนขอที่ผานการ
ประเมิน 
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หมวดที่ 2 อาจารย 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย    

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 
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การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเชน  

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

2. ระบบการจางและสญัญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ 

3. แผนบริหารอัตรากําลังระยะยาว 

4. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนอาจารยใหม  

5. แผนบริหารความเสี่ยงดานบคุลากร 

6. การมอบหมายงานและการกําหนดภาระงานอาจารย 

7. กิจกรรมการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน  

8. การสรางแรงจูงใจและยกยองชมเชยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

 

ตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

(1) รอยละของผูรับผดิชอบหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 
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ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอมูล ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (คน)    

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด (คน)    

คิดเปนรอยละ    

คาคะแนนของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

   

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรระดับปริญญาตรี คิดคะแนน

เต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

คะแนนทีไ่ด = รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก x 5 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 
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(2) รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ 

จํานวน ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

ศาสตราจารย (คน)    

รองศาสตราจารย (คน)    

ผูชวยศาสตราจารย (คน)    

อาจารย (คน)    

รวมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มตีําแหนงวชิาการ (คน)    

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด (คน)    

คิดเปนรอยละ    

คาคะแนนของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีตาํแหนงวชิาการ 

(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

   

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  

คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนทีไ่ด = รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทีม่ตีําแหนงวชิาการ x 5 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มตีําแหนงวชิาการที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 
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(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนคานํ้าหนัก และคาคะแนนของผลงานวิชาการ 

คา

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน

ผลงาน 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับชาติ   

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 

  

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีไมอยูใน ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 
- ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1   

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏใน ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562 ไดแก 
ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพาะใน
ฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

  

1.00 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว  
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  

รวม   

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด ……………. คน 
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รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ ………………….. 

คะแนนทีไ่ด 

(หมายเหตุ : กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 40) 

................ คะแนน 

 

หมายเหตุ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ  พ.ศ.2562  การพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการสาหรับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. ฐ าน ข อ มู ล ระดั บ น าน าช าติ  ได แก  ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science                            
(เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)                  
เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
 

แบบรายงานรายละเอียดของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 กรณีเปนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ (ตามปปฏิทนิ) 

ใหใชฟอรมการเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวชิาการ  คือ ระบชุื่อเจาของ

ผลงาน  ชื่อผลงาน  แหลงตีพิมพ  ปที่พิมพ  ฉบบัที่ หนา  (ตามมติการประชุม กกอ. คร้ังที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54) 

ตามตัวอยางขางลาง และใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ตัวอยางการรายงานผลการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ  

ผลงาน ระดับการ
เผยแพร 

คาน้ําหนัก
ของผลงาน 

1. Tepakhan W, Yamsri S, Fucharoen G, Sanchaisuriya K, FucharoenS. 
Krüppel-like factor 1 mutations and expression of hemoglobins F and 
A2 in homozygous hemoglobin E syndrome. Ann Hematol 2015; 94: 
1093-8.  

ISI 1.0 

 

 

 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(ตามปปฏิทิน) 

 ชื่อเจาของผลงานวิจัย  ชื่อเร่ือง   ชื่อวารสาร ปที่พิมพ  ฉบบัที่   หนา   

(ตามตัวอยาง) 

ระดับการ 

เผยแพร 

(ระบุฐานขอมูลเชน 

ISI, Scopus, TCI

กลุมที่... , ฯลฯ) 

คาน้ําหนัก

ของผลงาน 

1    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694242
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2    

3    

4    

5    

หมายเหตุ: การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ  

 

3.2 กรณีที่เปนผลงานวิจัยทีน่ําเสนอที่ประชุมระดบัชาติและระดับนานาชาติ  (ถามี) (ตามปปฏิทิน)      

ใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

กรณีที่เปนผลงานวิจัยทีน่ําเสนอที่ประชุมระดับชาติและระดบันานาชาติ  (ถามี) 

ที่ ชื่อเจาของผลงานวิจัย  ชื่อเร่ือง    

(หนาที…่…) 

 

ชื่อการประชุม/

สถานที ่

วัน   เดือน 

ป   พ.ศ. 

ระดับการนาํเสนอ

ผลงาน () 

คาน้ําหนัก

ของผลงาน 

ระดับชาต ิ นานาชาต ิ

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

 

3.3 กรณีผลงานวิชาการอ่ืนๆ (ตามปการศึกษา)  เชน ผลงานทีไ่ดรับการจดสทิธิบัตร อนสุิทธบิตัร การจดทะเบียนสิ่งคนพบ

ใหมๆ เชน สิ่งประดษิฐ นวตักรรม การคนพบพันธุพืช หรือพันธุสัตว และหนงัสือ ตําราที่ผานการพิจารณาตามเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ เปนตน โดยใหพิมพตัวอักษรทบึและขีดเสนใตชื่ออาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่เปน

เจาของผลงาน 

ที่ ชื่อเจาของผลงาน  

  

ชื่อผลงานวชิาการ วัน เดือน ป  

ที่ไดรับการจดสิทธบิัตร  

หรือเผยแพร 

คาน้ําหนักของ

ผลงาน 

1     

2     

3     

4     
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หมายเหตุ 

1. ผลการที่ไดรับการจดสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหระบุวนั เดือน ป ที่ไดรับการจดทะเบียน (ไมนับผลงานที่อยูระหวาง

การยื่นขอจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร) 

2. หนังสือหรือตํารา ใหระบุวัน เดือน ป ที่ดําเนนิการแลวเสร็จ 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิขึ้นกับอาจารย  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน : 

ขอมูล ปการศึกษา คูเทียบ (ถามี) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

รอยละการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

      

ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

ตอการบริหารหลักสูตร (คาเฉลี่ย จากคะแนน

เต็ม 5 ระดับ) 

      

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อธิบายจาํนวนหรือรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มกีารคงอยู

และเปลี่ยนแปลงไปพรอมอภิปรายผลที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป    

ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร (คาเฉลี่ย 

จากคะแนนเต็ม 5 ระดับ) 

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ จํานวนและรอยละของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทีต่อบแบบสํารวจ 

อธิบายความพงึพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละดานพรอมอภิปราย ผลที่เกิดข้ึนเชื่อมโยงกับผลการ

ประเมินในปที่ผานมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป    

ดานการบริหารหลักสูตร      

ดานการพฒันาอาจารย    

ดานการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร    

ดานการจัดการเรียน   

ดานการพฒันานักศึกษา  

ดานบรรยากาศและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู  
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อ่ืนๆ  

หลักฐานอางอิง 

1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร  

หมายเหตุ  

1.หากการสํารวจความพึงพอใจที่ผานมาเปนการสาํรวจอาจารยประจําหลักสูตร  แตมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้ง 5 

ทาน รวมอยูดวย ถือวารายงานผลการประเมินนั้นใชได (เนื่องจากบางหลักสูตรเพิ่งมีการปรับการใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558)   แตควรนําเอาแบบประเมินมาวิเคราะหเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  

2.หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจอาจารยประจําหลักสูตร+ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน  และควรนาํเสนอ

วิเคราะหผลความพึงพอใจโดยแยกเปน 1.ความพึงพอใจของอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมดในภาพรวม และ 2.ความพึง

พอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 

ขอมูลทั่วไป (โดยหลักการขอมูลที่นําเสนอจํานวนปการศึกษาควรมากกวาจํานวนปที่จบการศึกษา 2 ป เชน หลักสูตร 

แผนการศึกษา 4 ปสําเร็จการศึกษา ควรนําเสนอขอมูล 5 ปยอนหลัง เพ่ือใหเห็นแนวโนมการคงอยูและการสําเร็จ

การศึกษาเปนเวลา 3 ป) 

ปการศึกษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่รับเขา 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คงอยูในปการศึกษา 

      

        

        

        

        

        

        

        

 

อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 

 

จํานวนที่รับเขา 

(คน) 

ลาออก/ตกออก  

(นับสะสม) 

(คน) 

จํานวนสาํเร็จการศึกษา 

ตามเวลาของหลักสูตร 

(คน) 

อัตราการ

สําเร็จ

การศึกษา 

อัตราการคง

อยู 

(รอยละ) 
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   (รอยละ) 

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ  

- ตารางนี ้สามารถปรับตารางไดตามความเหมาะสมหรือการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองครบถวน เนื่องจากตารางนี้ใช

สําหรับหลักสูตร 4 ป  กรณีที่เปนหลักสูตรมากกวา4ป หลักสูตรที่ประสงคจะแสดงขอขอมูลยอนหลังมากกวานี้ สามารถ

เพิ่มปการศึกษากอนหนานี้ได   

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คํานวณจากจาํนวนนักศึกษาทีเ่ขาในแตละรุน ลบดวย จํานวนนักศึกษาที่ออกทุก

กรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทาํงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปน

รอยละของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มบีัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

 

ปจจยั/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

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

ปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชดัตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (เชน การยายสาขาวิชาหรือผล

การเรียนเปนตน) 

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

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

 

องคประกอบที ่3   นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 
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ผลการดําเนินงาน 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐาน เชน   

1. คุณสมบัติ/เกณฑการรับนักศึกษา/เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 

2. ข้ันตอน/ประกาศการรับสมัคร  

3. ประกาศรับสมัครทุนของระดับปริญญาตร/ีรายงานการประชุมกรรมการพิจารณาทุน 

4. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา/การประเมินผลโครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

5. คูมือหลักสูตร/คูมือนักศึกษาใหม 

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       
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ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานเชน  

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา    

2. แบบประเมินการใหคําปรึกษา   

3. สรุปผลการประเมนิการใหคําปรึกษา 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21 

5. การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่21 

6. แผนบริหารความเสี่ยงดานนกัศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 

(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.3   ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ขอมูล ปการศึกษา  

2560 2561 2562 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา (ของแตละรุน)    

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม    

ความพึงพอใจของนักศึกษาในดานตาง ๆ 

2.1 การรับเขา 

2.2 การใหคําปรึกษา 

2.3 การเตรียมความพรอม 

2.4 การพัฒนานักศึกษา 

(กิจกรรมในตัวบงชี้ที่ 3.1และ 3.2) 

   

3. อัตราสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (ของแตละรุน)    

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา (ของ

แตละรุน) 

- อธิบายสรุปผลการดาํเนินการดีข้ึน/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบนักลุมเดียวกันอยางไร 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา - อธิบายสรุปผลการดาํเนินการดีข้ึน/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบนักลุมเดียวกันอยางไร 

2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

- การรับเขา 

- การใหคําปรึกษา 

- การเตรียมความพรอม 

- การพัฒนานักศึกษา 

(กิจกรรมในตัวบงชี้ที่ 3.1และ 3.2) 

- อธิบายสรุปผลการดาํเนินการดีข้ึน/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบนักลุมเดียวกันอยางไร 

ผลจากการจัดการขอรองเรียน  - อธิบายกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

- กรณีที่มีขอรองเรียนใหอธิบายผลของการจัดการขอรองเรียน  

- อธิบายสรุปผลการดาํเนินการดีข้ึน/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบนักลุมเดียวกันอยางไร 
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3. อัตราสําเร็จการศึกษาตามแผนการ

ศึกษา (ของแตละรุน) 

- อธิบายสรุปผลการดาํเนินการดีข้ึน/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบนักลุมเดียวกันอยางไร 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน   

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาแตละรุน  อัตราการคงอยู และอัตราการสาํเร็จการศึกษา 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานการรับเขาศึกษา การใหคําปรึกษา การเตรียมความพรอม การพัฒนา

นักศึกษา และการจัดการขอรองเรียน 

3. ระบบการจัดการขอรองเรียน/ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน/ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน  

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

2559 2560 2561 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (คน)    

จํานวนบัณฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพฯ (คน)    

รอยละของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

(ไมนอยกวารอยละ20) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)     

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑติตอคุณภาพบัณฑิตจาํแนกเปนรายดาน    

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม    

2. ดานความรูความสามารถทางวชิาการ    

3. ดานทักษะทางปญญา    

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี    

     6.    ดานทักษะพสิัย (ถาม)ี    

คาเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)    

หมายเหตุ 
1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมครบรอบ หลักสูตรตองประเมินตัวบงชี ้2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไม

ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน  
2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
3. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาต ิเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาต ิ90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจาํนวน 10 คนเปนฐานที ่
100 %  

 

อธิบายผลการดําเนินงาน 

คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ  

จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตตอบแบบสํารวจ    

  

อธิบายใหเห็นถึงผลการประเมินในภาพรวมและในแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา พรอมอภิปราย 

ผลที่เกิดข้ึนเชื่อมโยงกับผลการประเมินในปที่ผานมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป   

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ 

 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 

 

4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
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6. ดานทักษะพสิัย (ถาม)ี 

 

 

 

เอกสารหลักฐาน 

1. รายงานผลการสาํรวจความพงึพอใจผูใชบัณฑติระดบัปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (1)  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

2559 2560 2561 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด     

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา    

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา (ไมนบัรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 

   

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ    

จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา    

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว    

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา    

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท    

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑทหาร    

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

(ตองไมนอยกวารอยละ 70ของจํานวนบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมด) 

   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ไมนบัรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑติที่มีงานทํา
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แลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพจิารณา) 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    

คะแนนทีไ่ด     

เอกสารหลักฐาน : 

1. รายงานผลการภาวะการไดงานทาํของบัณฑิตระดับปริญญาตรี   
(ขอมูลภาวะการไดงานทําของปการศึกษา 2562 เปนภาวะการไดงานทาํของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาป 2561)  
 

 

 

หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

ขอมูลรายวิชา (รายวิชาที่เปดสอน) 

หลักสูตร............................................มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2562 ทั้งหมด ……….รายวิชา ดังน้ี 

ที่ รหัส ชื่อวิชา รอยละการกระจาย

ของเกรด 

จํานวน

นักศึกษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

 

แผนการปรับปรุง 

A B

+ 

B C

+ 

C D

+ 

D F ลง 

ทะเ

บียน 

สอบ

ผาน ไม

มี 

มี ระบุผลการ

ประเมิน 

 

ภาคการศึกษาตน              

1               

2               

3               

ภาคการศึกษาปลาย              

1               

2               

3               

รวม      
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ (อธิบายความหมายของรายวิชาที่ผลการเรียนไมปกต)ิ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

      

      

      

      

 

รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

     

     

     

 

รายวิชาที่ไมไดสอนตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

    

    

    

 

ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ดานคุณธรรมจริยธรรม   

ดานความรู   

ดานทักษะทางปญญา   

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ดานทักษะพิสัย (ถามี)   

หมายเหตุ 

- การสรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนแตละดาน ใหสรุป

ระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน  
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- แนวทางแกไข/ปรับปรุง แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา 

หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืนใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ

ปรับเปลี่ยน 

 

 

 การปฐมนิเทศอาจารยใหม (การปฐมนิเทศควรดําเนินการทั้งกลุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรที่เขามาใหมในหลักสตูรเพ่ือใหรับทราบขอมูลและแนวทางการบริหารหลักสูตรรวมกัน)     

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรใหม ……………………….คน   ปการศึกษาที่รับเขามาใหม....................... 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่รับมาใหม........................คน    ปการศึกษาที่รับเขามาใหม....................... 

จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………………… คน 

ชื่อ-สกุล อาจารยใหม วันเดือนปที่เร่ิมปฏิบตัิงานใน

หลักสูตร 

รายละเอียด/เนื้อหาของ

กิจกรรมปฐมนิเทศ 

วัน เดือน ป ที่จัด

กิจกรรม 

    

 

 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมที่จัดหรือเขา

รวม 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

    

    

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย 

ดานการใหคําปรึกษา  

ดานหลักสูตรการศึกษา  

ดานพฒันานักศึกษา  

ดานอาจารยผูสอน  

ดานการจัดการเรียนการสอน  

ดานการวัดและประเมินผล  

ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู  

ดานขอรองเรียนตางๆ  
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ดานอ่ืนๆ  

รวมคาเฉลี่ย   

หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอบัณฑิตใหม 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2.ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  

3.ดานทักษะทางปญญา  

4.ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี  

6.ดานทักษะพสิัย (ถาม)ี  

รวมคาเฉลี่ย   

หมายเหตุ: ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (มีคาเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

หลักฐาน : รายงานผลการสาํรวจ 

1.ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอหลักสูตร  

2.ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพบัณฑติใหม   

 

 

 

 

 

หมวด 5 การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

   

   

   

 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน    

ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       
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ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  (หลักคิดในการออกแบบหลกัสตูร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถปุระสงคของหลักสูตรความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคไปยังรายวิชา กระบวนการจัดการเรียน

การสอน หรือกลยุทธการสอนและการประเมินของหลักสตูร ที่กอใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนดไวในปรัชญา

และวัตถุประสงคของหลกัสูตร)  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน  

1. มคอ.2ของหลักสูตร 

2. โครงสรางหลักสูตร/รายวชิาและคําอธิบายรายวชิา 

3. การวิเคราะหรายวิชาที่มีความซ้ําซอนกัน/แนวทางการเปดรายวิชาใหม 

4. เอกสารการทวนสอบรายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 

5. การปรับปรุงหลักสูตร 

6. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร 

7. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีสวนไดสวนเสียในการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

8. ขอเสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรจาก สกอ./มหาวิทยาลยั/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมสีวนไดสวนเสีย  

(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน  

การพิจารณากําหนดผูสอน  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 
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ผลการดําเนินงาน  

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 
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ผลการดําเนินงาน  

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน  

1. มคอ.2 ของหลักสูตร 

2. แนวทางและหลักเกณฑในการกําหนดผูสอน 

3. มคอ.3 และ มคอ.4  ทุกรายวิชา 

4. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

5. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับ การกํากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 

6. กิจกรรม/โครงการพัฒนาและสงเสริมทักษะนกัศึกษา 

 (กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 
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ผลการดําเนินงาน  

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา : 
 
ใหคณะกําหนดข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ที่สามารถวัดผลลัพธการเรียนรู 
5 ดาน ตามที่กําหนดใน มคอ.2 (กรณีหลักสูตร) และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 (กรณีรายวิชา) โดยพจิารณาใหสอดคลองกับ
บริบทของคณะฯ และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่หลักสูตรตองปฏิบตัิตาม  และพิจารณาผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการหรือคณะกรรมการประจําคณะ และบนัทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนกัศึกษา ในรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)) 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยาหลักฐานอางอิง เชน   

1. รายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา 

2. องคประกอบ/หลักเกณฑในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. หลักเกณฑ/แนวทางในการตดัเกรดนักศึกษา 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา   12 ขอ ดังนี ้

ที่ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 
1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

จํานวนคร้ังการประชุม 
จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่เขารวมประชุมแตละคร้ัง 
วาระการประชุมแตละคร้ัง 
สาระสาํคัญของการประชุมแตละคร้ัง 
การนําเอามติทีป่ระชุมไปปฏิบัต ิ
รายงานการประชุม   

หมายเหตุ  การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรควรดําเนินการอยางนอย ปการศึกษาละ 
4 คร้ัง  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทและความจําเปนของ
แตละหลกัสตูร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหการ

รับทราบการใหความเห็นชอบหลกัสูตร (มคอ.2) เมื่อวันที่

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

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาที่รับการประเมิน 
จํานวน..........รายวิชา  แบงออกเปน 
ภาคการศึกษาปกต…ิ………รายวชิา 
ภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี)………….รายวิชา 
โดยไดมีการจัดทํา มคอ.3.และ มคอ.4 แลวเสร็จในเวลาที่
กําหนดคือ ภายในวันที่...................จํานวน........วิชา  
คิดเปนรอยละ………… 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.3และ มคอ.4 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร) 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภาคการศึกษาปกต ิ
 แลวเสร็จภายในวนัที่....................เดือน…......พ.ศ. 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.5และ มอค.6 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร) 

หลักสูตรเปดสอนรายวชิาภาคการศึกษา จํานวน………
รายวิชาไดดาํเนินการจัดทาํจดัทาํรายงานผลการ
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ที่ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 
ดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6  ภาคการศึกษาพิเศษ แลวเสร็จภายในวนัที่
....................เดือน…......พ.ศ. 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
มคอ.7ที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสร็จกอนรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

หมายเหตุ : กําหนดใหรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลกัสูตรสามารถเปนรายงานฉบับเดียวกัน
กับ รายงาน มคอ.7 เพ่ือลดความซ้ําซอนของการ
รายงาน) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 
 

มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา................ 
ทั้งหมด...........รายวิชา  มีการทบทวนแลว.....วิชา  คิดเปน
รอยละ......... 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวมรายงานผลการทวนสอบ เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร) หมายเหตุ  ควรดําเนินการทวนสอบรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  และ
ดําเนินการครบ รอยละ100 ภายใน 4 ปการศึกษา
หรือกอนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ5ป 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว   

ระบุตัวอยาง/รายละเอียดการปรับปรุง มคอ.7 รวมทั้งการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินในปที่ผานมา   

8 อาจารยใหม (บรรจุใหม) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตัง้มาใหม) 
อาจารยประจําหลักสตูร (ที่แตงตั้งมาใหม) 
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการใหคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

อาจารยใหม (บรรจุใหม) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร (ที่แตงตั้งมาใหม) 
อาจารยประจาํหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม) 
ไดรับการประชุม/ชี้แจงขอมูล/คําแนะนําเก่ียวกับการการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันที่...................../
สถานที่.................. หมายเหตุ หลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง

เพ่ือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยบรรจุใหม  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนใหรับทราบเพ่ือใหเกิดการรับรูและ
เขาใจตรงกัน  

9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ควรระบุตัวอยางการพฒันาอาจารยประจาํหลักสูตรที่
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 1รายการ
ตอคน  

10 จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 
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ที่ ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน  (ควรอธิบายขอมูล เชน) 
หมายเหตุ กรณีถาไมมีบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําหลักสูตรไมตองประเมินขอน้ี  

 

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

(หมายเหตุ 1.กรณีเปนหลักสูตรเปดใหม ยังไมมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมประเมินขอน้ี  2.กรณี
เปนหลักสูตรปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 ใหใชผลประเมินของ นศ.ป
สุดทายหรือบัณฑติใหม ของหลักสูตรเดิมกอน
ปรับปรุง)   

 

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ ถาไมมีบัณฑติสําเร็จการศึกษาในปที่
ประเมิน ไมประเมินตัวชี้วัดน้ี 

 

 

หมายเหตุ: ในการคิดคาคะแนนใหคิดจากผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 12 ตัว (ตาม 

สกอ.) และใหระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน 

นอยกวารอยละ 80 0 

รอยละ 80 3.50 

รอยละ 80.01 – 89.99 4.00 

รอยละ 90.00 – 94.99 4.50 

รอยละ 95.00 – 99.99 4.75 

รอยละ 100 5 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ตัวบงชี้ที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมินตนเอง :  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปที่ผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจบุัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
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ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนการเรียนรู  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เปาหมายเชิงปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 

 

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเอกสารอางอิง เชน  

1. รายงานการสาํรวจความตองการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร  อาจารยประจาํ

หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

2. รายงานการสาํรวจความความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3. รายการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ัดหาเพิ่มเติมในแตละป 

4. แผนครุภัณฑประจาํป/แบบฟอรมสํารวจความตองการใชครุภณัฑ 

5. สิ่งสนับสนนุการเรียนรูดานหองสมุด ฐานขอมูล วารสารวชิาการที่เพียงพอและทันสมัย 

6. การใหบริการของหองปฏิบัติ/หองทํางานวิจัย/อุปกรณการวจิัย 

7. จํานวนงบประมาณสนบัสนนุการวิจัยสําหรับนักศึกษา การนาํเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

สถาบนัการศึกษาในตางประเทศ 

8. การสนับสนุนดานวทิยากร/ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

9. การจัดประชุมวิชาการทีส่งเสริมการเรียนรูและทักษะดานการวิจัย  

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

หมายเหตุ: ควรใชขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน มคอ.2 ประกอบการวิเคราะหจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบํารุงรักษาหรือจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

สรุปผลการประเมินจากผูประเมิน (ปรับตาม CHE) 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตร 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

 

ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอผลการประเมิน 

 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

 

สรุปผลการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา (ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรหรือการเก็บ

รวบขอมูลจากแหลงตางๆ) 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

 

ขอคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอผลการประเมิน 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน 

 

 

 

สรุปผลการประเมินจากผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑติ) 

ผลการประเมินจากผูที่เก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน (หรือวิธกีารไดมาซึ่งขอมูลปอนกลบัจากผูใชบัณฑิต)  
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ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

 

ขอคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอผลการประเมิน 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน 

 

 

หมวด 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสตูร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ที่มีผลกระทบตอ

หลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบ

ตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 

 

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนา

หลักสูตรที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสาํเร็จ 

    

    

    

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2563 
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แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

   

   

   

 

ตารางสรุปคะแนน   หลักสตูร………………………………………………….………….ปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนินงาน 

(ระบุจํานวน/

รอยละ) 

คะแนน 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรทีกํ่าหนดโดย 

สกอ. 

ผาน/ไมผาน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1  

หมวดที่ 2 อาจารย 

การบริหารอาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย   

4.2 คุณภาพอาจารย   

- รอยละอาจารยที่มีวฒุิปริญญาเอก   

- รอยละอาจารยที่มีตาํแหนงวชิาการ   

- ผลงานวิชาการของอาจารย   

4.3 ผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย   

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา   

3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   

บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ   

2.2 (1) รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร   
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ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนินงาน 

(ระบุจํานวน/

รอยละ) 

คะแนน 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

5.3 การประเมินผูเรียน   

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

  

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (6.1)   

คะแนนเฉลี่ย  (องคประกอบ 2 - 6)   

 

 


