รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)
ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร …………………............…………สาขาวิชา…………….........…
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ……………..หรือหลักสูตรใหม พ.ศ….........….)
คณะ……..........................…………..…………..
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจําปการศึกษา 2564
(……………………………………………………………)

ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. …………….
รายงาน ณ วันที่ ...............................
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ชื่อ-สกุล
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................
ตําแหนง ..................................................................................................
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน..............หลักสูตร
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
มีผลงานวิชาการยอนหลังในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เรื่อง
2. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................
ตําแหนง ..................................................................................................
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน..............หลักสูตร
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
มีผลงานวิชาการยอนหลังในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เรื่อง
3. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................
ตําแหนง ..................................................................................................
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน..............หลักสูตร
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
มีผลงานวิชาการยอนหลังในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2560-2564) จํานวน.......เรื่อง

ลายเซ็น

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

…………………………………………………………….
(…………………………………………………..………………)
หัวหนาสาขา
วัน/เดือน/ป

รับรองโดย

…………………………………………………………….
(…………………………………………………..………………)
คณบดี
วัน/เดือน/ป

1
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หมวด 0 ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
หลักสูตร ปการศึกษา 2563
เมื่อสิ้นปการศึกษา 2564 (สิ่งที่ไดปรับปรุง)
1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3
3.

3.1

3.2

3.3

2

3

การรายงานขอมูล
หมวด (มคอ.7)
องคประกอบการประกันคุณภาพ (IQA)
หมวด 1
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ขอมูลทั่วไปของ
1. ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
หมวด 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
1. ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
2. ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
3. ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หมวด 3 นักศึกษาและ องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
บัณฑิต
1. ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3. ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
4. ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
5. ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หมวด 4 ขอมูลสรุป
หมวด 5 การบริหาร องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
หลักสูตร
ประเมินผูเรียน
1. ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
2. ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
3. ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
4. ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

หมวด 6 ขอคิดเห็น
หมวด 7 การ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตร
หมวด 8 แผนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
3

หมายเหตุ/การเปลี่ยนแปลง
กําหนดเกณฑการประเมิน 10 ขอตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก/
ตําแหนงทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ ให
หารดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 3 คน

ตัวบงชี้ 5.4 : ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ขอ 1 การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 3 คน รอยละ 80
ขอ 8 อาจารยใหม (บรรจุใหม) อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการให
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร
ขอ 9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
ระดับคุณวุฒิ
ปที่เปดสอน
ปที่ปรับปรุง (ทุกรอบ 5 ป)
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
สกอ.รับทราบ
สถานที่จดั การเรียนการสอน
(ระบุในสวนที่เกี่ยวของ)

ปรับปรุงลาสุด ปการศึกษา ……………..
ปรับปรุงรอบ 5 ป ในปการศึกษา ……………..
วัน เดือน ป การประชุมครัง้ ที่
วัน เดือน ป
คณะ………….
123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
(หากเปนการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย ใหระบุดวย พรอมที่อยู)

วันที่รายงาน
ปการศึกษาที่รายงาน

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร (ปรัชญาของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการ
ปรับปรุงแตละครั้ง เปนตน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงคของหลักสูตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ผาน

ไมผาน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองปปจจุบนั ()
(1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และไมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1
หลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีสาขาเดียวกัน)
1.1 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ระบุใน มคอ. 2
ปการศึกษาที่ผา นมา
ตําแหนงวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ : แสดงใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงรายชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรตามที่ระบุใน มคอ. 2 และรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรในปทผี่ านมา พรอมเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
1.2 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดปจจุบัน (ณ สิ้นรอบปการศึกษาที่ประเมิน)
ตําแหนงวิชาการ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ระบุเลขที่คําสัง่
ชื่อ-สกุล
ในปการศึกษาทีป่ ระเมิน (เดือน)
หรือวันที่จากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

หมายเหตุ : เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษาที่ตรวจประเมิน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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(2) คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(ทุกระดับ เรียง
จากระดับสูงไป
ต่ํา)

สาขา
ที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่
สําเร็จ
การศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

คุณวุฒิตามตําแหนงทาง
วิชาการ
(ระบุสาขาของตําแหนง
ทางวิชาการ)

ความสอดคลองของ
คุณวุฒิหรือตําแหนง
ทางวิชาการกับ
หลักสูตร ()
ตรง
สัมพันธ

1.
2.
3.
4.
5.

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ)
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ความรับผิดชอบในหลักสูตร ()

ผูสอน

ที่ปรึกษา
วิทยา
นิพนธหลัก
หรือ
การศึกษา
อิสระ

ที่ปรึกษา
วิทยา
นิพนธรวม
หรือ
การศึกษา
อิสระ

ผูสอบ
วิทยานิพนธ/
หรือการศึกษา
อิสระ
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ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

3.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน
1. อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและมีการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบในอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก เปนผูสอน เปนทีป่ รึกษา วิทยานิพนธ หลัก/รวม หรือ
การศึกษาอิสระ หรือเปนผูสอบวิทยานิพนธ/หรือการศึกษาอิสระ นับตัง้ แตหลักสูตรเปดสอนหรือการเริ่มทําหนาที่ในหลักสูตร
2. ประวัติการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแสดงผลงานวิชาการ ประสบการณดา นการสอน ประสบการณดานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการ
ประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ/อาจารยเกษียณอายุราชการ
3. ผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
(3) คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(ทุกระดับ เรียง
จากระดับสูงไป
ต่ํา)

สาขา
ที่สําเร็จ
การศึกษา

สถาบันที่
สําเร็จ
การศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

คุณวุฒิตามตําแหนงทาง
วิชาการ
(ระบุสาขาของตําแหนง
ทางวิชาการ)
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ความสอดคลองของ
คุณวุฒิหรือตําแหนง
ทางวิชาการกับ
หลักสูตร ()

ความรับผิดชอบในหลักสูตร ()
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ตรง

สัมพันธ

ผูสอน

ที่ปรึกษา
วิทยา
นิพนธหลัก
หรือ
การศึกษา
อิสระ

ที่ปรึกษา
วิทยา
นิพนธรวม
หรือ
การศึกษา
อิสระ

ผูสอบ
วิทยานิพนธ/
หรือการศึกษา
อิสระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (สวนนี้สามารถทําเปนเอกสารแบบได กรณีทมี่ ีอาจารยประจําหลักสูตรหลายคน)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
8

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

9
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
9

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

10
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

8.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน
1. ระบุรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรทุกคน 2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป
3. มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอยมี 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

(4) คุณสมบัติอาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ
4.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาที่สําเร็จการศึกษา

สถาบันที่สาํ เร็จ
การศึกษา

ปที่สาํ เร็จ
การศึกษา

1.
2.
10

คุณวุฒิตามตําแหนง ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ
ทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการกับหลักสูตร
(ระบุสาขาของ
()
ตําแหนงทางวิชาการ)
ตรง
สัมพันธ

ประสบการณ
ดานการสอน
(ป)

11
3.
4.
5.
6.

ผลงานวิชาการของอาจารยผูสอน (หากเปนผูสอนที่มีรายชื่อซ้ํากับผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยประจําหลักสูตร ใหรายงานผลงานวิชาการไวที่ใดที่หนึ่งก็ได)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 ผลงาน
ใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
11

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

12
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

3.

4.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 ผลงาน
ใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
4

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

เอกสาร/หลักฐาน 1. ประวัติการศึกษาของอาจารยผสู อน 2. ประสบการณดานการสอน (รายวิชา, สถาบัน, จํานวนปที่สอน) 3. ประสบการณดา นการวิจยั (ผลงานวิจยั ของอาจารยผสู อน)
4. เอกสารอื่นๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ
4.2 อาจารยพิเศษ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย/ไมไดเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยขอนแกน)
ตําแหนงวิชาการ
คุณวุฒิ
สาขาที่สําเร็จ
สถาบันที่ ปที่สาํ เร็จ คุณวุฒิตาม
ความสอดคลองของคุณวุฒิ ประสบการณ รายวิชาที่
จํานวนชั่วโมงทีส่ อน
ตํ
า
แหน
ง
ทาง
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
การศึกษา
สําเร็จ
การศึกษา
หรือตําแหนงทางวิชาการกับ ดานการสอน
สอน
(ตองไมเกินรอยละ 50
วิชาการ
การศึกษา
หลักสูตร ()
(ป)
ของรายวิชาการโดยมี
(ระบุสาขาของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
ตรง
สัมพันธ
ตําแหนงทาง
วิชาการ)
รายวิชากํากับดูแล)

12

13

ผลงานวิชาการของอาจารยพิเศษ
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆ ทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 ผลงาน
ใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
13

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

14
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

3.

4.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆ ทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 ผลงาน
ใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

เอกสาร/หลักฐาน 1. ประวัตกิ ารศึกษาของอาจารยพิเศษ 2. ประสบการณดานการสอน (รายวิชา, สถาบัน, จํานวนปที่สอน) 3. รายวิชาทีส่ อน/จํานวนชั่วโมงที่สอน (ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา)
3. ประสบการณดา นการวิจยั (ผลงานวิจัยของอาจารยพิเศษ) 4. เอกสารอื่นๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน
(5) คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการศึกษาอิสระ (หมายเหตุ จะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร)
รายชื่อของอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและยังคงเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการศึกษาอิสระในปการศึกษาทีป่ ระเมิน
ตําแหนงวิชาการ
คุณวุฒิ
สาขาที่สําเร็จ
สถาบันที่สาํ เร็จ
ปที่สาํ เร็จ คุณวุฒิตามตําแหนงทาง ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ
ภาระงานการเปนที่ปรึกษา
วิ
ช
าการ
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการกับหลักสูตร
วิทยานิพนธหลัก หรือ
(ระบุสาขาของตําแหนง
()
การศึกษาอิสระ (คน)
ทางวิชาการ)
ตรง
สัมพันธ
วิทยานิพนธ

14

การศึกษา
อิสระ

15

ผลงานวิชาการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือการศึกษาอิสระ (หากมีรายชื่อซ้ํากับผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยประจําหลักสูตร ใหรายงานผลงานวิชาการไวที่ใดทีห่ นึ่งก็ได)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

3.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
1
15

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

16
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

เอกสาร/หลักฐาน :
1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยที่แตงตั้งเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธหลัก 2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งที่เปนปรึกษาวิทยานิพนธหลักและยังคงเปนอาจารยทปี่ รึกษาหลักและการศึกษาอิสระในปทไี่ ดรับ
การประเมิน 3. เอกสารอื่นๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ/อาจารยเกษียณอายุราชการ

(6) คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
รายชื่อของอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและยังคงเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธรวมหรือการศึกษาอิสระในปการศึกษาทีป่ ระเมิน
คุณวุฒิตาม
ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขาที่สําเร็จ
สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
ปที่สาํ เร็จ
ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
การศึกษา

วิชาการ
(ระบุสาขาของ
ตําแหนงทาง
วิชาการ)

อาจารยสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน

16

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ ประสบการณดาน
ตําแหนงทางวิชาการกับ
การสอน
หลักสูตร ()
(ป)
ตรง
สัมพันธ

17

ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน

ผลงานวิชาการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (กรณีเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

3.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
1
2
3
1
2
3
1
17

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

18
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

4.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆทุกชนิดที่ทําแลว
สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ
ผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจัยอยาง
นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได
2
3
1
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

ผลงานวิชาการอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิ (กรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิหลายคน และมีผลงานวิชาการมากกวา 5 เรื่อง สวนนี้ใหสามารถทําเปนเอกสารแนบได)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล
1.

รายการ

มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
18

ปที่เผยแพร
(นับผลงานไดทุกปตลอดอายุ
การทํางาน)

19
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

รายการ

มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

ปที่เผยแพร
(นับผลงานไดทุกปตลอดอายุ
การทํางาน)

9
10

เอกสาร/หลักฐาน : 1. ประวัตแิ ละผลงานวิชาการของอาจารยที่แตงตั้งเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมในปทไี่ ดรับการประเมิน 3. เอกสารอื่นๆ ที่
สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ/อาจารยเกษียณอายุราชการ

(7) คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ขอ 7)
7.1 รายชื่อของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร (ในปการศึกษาทีป่ ระเมิน)
ตําแหนงวิชาการชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึกษา สถาบันที่สาํ เร็จ
การศึกษา

19

ปที่สาํ เร็จ
การศึกษา

คุณวุฒิตามตําแหนงทางวิชาการ
(ระบุสาขาของตําแหนงทาง
วิชาการ)

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ
ตําแหนงทางวิชาการกับ
หลักสูตร ()
ตรง
สัมพันธ

20

ผลงานวิชาการของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (กรณีเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยขอนแกน)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

2.

3.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆ ทุกชนิดที่ทํา
แลวสามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํา
รวมกับผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปน
ผลงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็
ได
1
2
3
1
2
3
1
2
20

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

21
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

4.

รายการ ผลงานวิชาการ (ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ งานสรางสรรค งานแปล หรือ ผลงานใดๆ ทุกชนิดที่ทํา
แลวสามารถนําไปขอตําแหนงทางวิชาการไดตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํา
รวมกับผูอื่นก็ได แตจะตองดําเนินการแลวเสร็จและมีการเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปน
ผลงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานที่สําคัญที่สุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็
ได
3
1
2
3

ปที่เผยแพร
(ในรอบ 5 ป
ระหวาง ป พ.ศ.
2558-2562)

เอกสาร/หลักฐาน :
1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
2. สําเนาคําสั่งแตงตัง้ ที่กรรมการสอบวิทยานิพนธในปทไี่ ดรับการประเมิน
3. เอกสารอื่นๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมิน เชน คําสั่งแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ
7.2 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนผูสอบวิทยานิพนธ (ในปการศึกษาที่ประเมิน)
คุณวุฒิตามตําแหนงทาง
ตําแหนงวิชาการชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาที่สําเร็จ สถาบันที่สาํ เร็จ
ปที่สาํ เร็จ
วิชาการ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
(ระบุสาขาของตําแหนง
ทางวิชาการ)

21

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการกับ
หลักสูตร ()
ตรง
สัมพันธ

22

ผลงานวิชาการอาจารยผูสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
(กรณีที่มีผูทรงคุณวุฒิหลายคน และมีผลงานวิชาการมากกวา 5 เรื่อง สวนนี้ใหสามารถทําเปนเอกสารแนบได)
การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

1.

รายการ

มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

1
2
3
4
5
6
7
22

ปที่เผยแพร
(นับผลงานไดทุกป
ตลอดอายุการ
ทํางาน)

23
ตําแหนงวิชาการ
ชื่อ-สกุล

รายการ

มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง

ปที่เผยแพร
(นับผลงานไดทุกป
ตลอดอายุการ
ทํางาน)

8
9
10

เอกสาร/หลักฐาน :
1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 2. สําเนาคําสั่งแตงตัง้ ที่กรรมการสอบวิทยานิพนธในปทไี่ ดรับการประเมิน 3. เอกสารอื่นๆที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการ
ประเมิน เชน คําสั่งแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน (คน)
หมายเหตุ
รายชื่อนักศึกษาและการตีพิมพ กรณีที่มีหลายคน
ใหทําเปนเอกสารแนบ หรือ รายงานในตัวชี้วดั ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
แบบ 1
แบบ 1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง
แบบ 2

แบบ 2 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.

รวม

23

24

24

25

ขอ

เกณฑ

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาเอก
เกณฑการประเมิน

อธิบายผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2562

1

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ • ไมนอยกวา 3 คน
หลักสูตร
• เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมได
• ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2

คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

• คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนง ศาสตราจารยขึ้นไป
• มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยาง
นอยมี 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

3

คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสูตร

• คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ขั้นต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนง รองศาสตราจารยขึ้นไป
• มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยาง
นอยมี 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย

4

คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 4.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทที่มีตําแหนง
ทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน (2) ตองมีประสบการณดานการสอน (3) มี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง
4.2 อาจารยพิเศษ
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือ สาขาวิชาของรายวิชาทีเ่ ปดสอน (2) มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาที่สอน
(3) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5ป ยอนหลัง (5) ชั่วโมง
สอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

25

ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

26
ขอ

5

6

7

เกณฑ

เกณฑการประเมิน

อธิบายผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2562

นั้น
คุณสมบัติของอาจารยที่
• เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้น
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
• มีผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยาง
นอยมี 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
คุณสมบัติของอาจารยที่
6.1 อาจารยประจํา
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถา (1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
มี)
ที่มีตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
6.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา (2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ ไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจง
กกอ.ทราบ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และ
วิทยานิพนธ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
7.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงทาง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
(2) มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5ป ยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

27
ขอ

เกณฑ

8

การตีพิมพเผยแพรผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษา

9

ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการศึกษา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

10

การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนขอที่ผานการประเมิน

เกณฑการประเมิน

อธิบายผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2562

7.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจง กกอ.ทราบ
แบบ 1
• ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง
แบบ 2
• ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
• อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
• อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน
- หากเปนทั้งสองประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน
เทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและ
มีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน
• ตองไมเกิน 5 ป
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ผลการประเมินตนเอง
(ผาน/ไมผาน)

28

28

29

หมวดที่ 2 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................

การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ :
เปาหมายเชิงคุณภาพ :
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
29

30

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

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเชน
1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ระบบการจางและสัญญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ
3. แผนบริหารอัตรากําลังระยะยาว
4.แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรที่เปนอาจารยใหม
5.แผนบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร
6.การมอบหมายงานและการกําหนดภาระงานอาจารย
7.กิจกรรมการพัฒนาอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผสู อน
8.การสรางแรงจูงใจและยกยองชมเชยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

(1) รอยละของผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
30

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

31

ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอมูล
ปการศึกษา
2560
2561
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก (คน)
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (คน)
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)

2562

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไดคิด
คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 100

สูตรการคํานวณคาคะแนน
คะแนนทีไ่ ด =
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
x 5
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5
(เปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป)
(2) รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.)
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 3

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ
จํานวน
2560
31

ระดับ 4 ระดับ 5

ปการศึกษา
2561

2562

32

ศาสตราจารย (คน)
รองศาสตราจารย (คน)
ผูชวยศาสตราจารย (คน)
อาจารย (คน)
รวมจํานวนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรที่มตี ําแหนงวิชาการ (คน)
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (คน)
คิดเปนรอยละ
คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาํ แหนงวิชาการ
(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)
หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มตี ําแหนงวิชาการ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 100

สูตรการคํานวณ
คะแนนทีไ่ ด =

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มตี ําแหนงวิชาการ
รอยละของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรที่มตี ําแหนงวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5

x 5

(เปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลผูรับผิดชอบหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป)
(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ตารางสรุปจํานวนคาน้ําหนัก และคาคะแนนของผลงานวิชาการ
คา
น้ําหนัก
0.20
0.40

ระดับคุณภาพ

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
32

จํานวน
ผลงาน

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

33

0.60
0.80
1.00

1.00

ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
-ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏใน 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
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

รวม
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คะแนนทีไ่ ด
(หมายเหตุ : กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60)

……………. คน
รอยละ …………………..
................ คะแนน

หมายเหตุ: ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ พ.ศ.2562 การพิจารณา
ผลงานทางวิ ช าการสาหรับ การพิ จ ารณาแต งตั้ งบุ ค คลให ดารงตํ าแหน งทางวิช าการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ด ารงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ประกาศ ณ วัน ที่ 16 ตุ ลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิ จารณา
แตงตั้งบุคคลให ดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2561 จะต องเผยแพรในวารสารทางวิช าการที่ มีรายชื่ ออยูในฐานข อมู ล ที่เป น ที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐาน 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. ฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ได แก ศู น ย ดั ช นี การอางอิ งวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
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34

แบบรายงานรายละเอียดของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.1 กรณีเปนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพ (ตามปปฏิทนิ )
ใหใชฟอรมการเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ คือ ระบุชื่อเจาของ
ผลงาน ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ ปที่พิมพ ฉบับที่ หนา (ตามมติการประชุม กกอ. ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54)
ตามตัวอยางขางลาง และใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตัวอยางการรายงานผลการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ผลงาน
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.

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(ตามปปฏิทิน)
ชื่อเจาของผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปที่พิมพ ฉบับที่ หนา
(ตามตัวอยาง)

ระดับการ
เผยแพร
ISI

คาน้ําหนัก
ของผลงาน

ระดับการ
เผยแพร
(ระบุฐานขอมูลเชน
ISI, Scopus, TCI
กลุมที่... , ฯลฯ)

คาน้ําหนัก
ของผลงาน

1.0

1
2
3
4
5
หมายเหตุ: การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ
3.2 กรณีที่เปนผลงานวิจัยทีน่ ําเสนอที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถามี) (ตามปปฏิทิน)
ใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กรณีที่เปนผลงานวิจัยทีน่ ําเสนอที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถามี)
ที่
ชื่อเจาของผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง
ชื่อการประชุม/ วัน เดือน
ระดับการนําเสนอ
คาน้ําหนัก
(หนาที…่ …)
สถานที่
ป พ.ศ.
ผลงาน ()
ของผลงาน
ระดับชาติ นานาชาติ
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ที่

ชื่อเจาของผลงานวิจัย ชื่อเรื่อง
(หนาที…่ …)

ชื่อการประชุม/
สถานที่

วัน เดือน
ป พ.ศ.

ระดับการนําเสนอ
ผลงาน ()

คาน้ําหนัก
ของผลงาน

1
2
3
4
5
3.3 กรณีผลงานวิชาการอื่นๆ (ตามปการศึกษา) เชน ผลงานทีไ่ ดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร การจดทะเบียนสิ่งคนพบ
ใหมๆ เชน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การคนพบพันธุพ ืช หรือพันธุสัตว และหนังสือ ตําราที่ผา นการพิจารณาตามเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ เปนตน โดยใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารย ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร ที่เปน
เจาของผลงาน
ที่
ชื่อเจาของผลงาน
ชื่อผลงานวิชาการ
วัน เดือน ป
คาน้ําหนักของ
ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลงาน
หรือเผยแพร
1
2
3
4
หมายเหตุ
1.ผลการที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหระบุวนั เดือน ป ที่ไดรบั การจดทะเบียน (ไมนับผลงานที่อยูระหวาง
การยื่นขอจดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร)
2.หนังสือหรือตํารา ใหระบุวัน เดือน ป ที่ดาํ เนินการแลวเสร็จ
(4) จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีไ่ ดรบั การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus
ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(รายงานเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()
นับจํานวนบทความที่ถูกอางอิงรวมทั้งการอางอิงตนเอง โดยพิจารณาบทความของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรทีไ่ ดรับการ
อางอิง 5 ปปฏิทนิ ยอนหลัง โดยนับปปฏิทนิ ทีป่ ระเมิน
จํานวนครั้งที่ไดรบั การอางอิงในฐานขอมูล
บทความวิจยั ที่ตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
TCI และ Scopus
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ที่ถูกอางอิงรวมทั้งการอางอิงตนเอง ในรอบ 5 ปปฏิทนิ

ป
2015

ป
2016

ป
2017

ป
2018

ป
2019

1.ชื่อบทความ ใหรายงานขอมูลในลักษณะการเขียน
เอกสารอางอิงทางวิชาการ คือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อ
ผลงาน ชื่อวารสาร ปที่พิมพ ฉบับที่ หนา โดยทําตัวอักษร
ทึบและขีดเสนใต ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
รวมจํานวนบทความทีไ่ ดรับการอางอิง
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
คิดเปนสัดสวน
คาคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑการประเมินกําหนดดังนี้
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5

2.5 ขึ้นไป
3.0 ขึ้นไป
0.25 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
คะแนนทีไ่ ด =

อัตราสวนจํานวนบทความทีไ่ ดรบั การอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อัตราสวนจํานวนบทความทีไ่ ดรบั การอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x 5

บทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus 5 ปยอนหลัง
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
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ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน :
ขอมูล
2560

ปการศึกษา
2561

2562

คูเทียบ (ถามี)
2560 2561 2562

รอยละการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตอการบริหารหลักสูตร (คาเฉลี่ย จากคะแนน
เต็ม 5 ระดับ)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

อธิบายจํานวนหรือรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มกี ารคงอยู
และเปลี่ยนแปลงไปพรอมอภิปรายผลที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับปที่ผา นมา
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป
ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ จํานวนและรอยละของอาจารย
หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร (คาเฉลี่ย ผูรับผิดชอบหลักสูตรทีต่ อบแบบสํารวจ
จากคะแนนเต็ม 5 ระดับ)
อธิบายความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละดานพรอมอภิปราย ผลที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับผลการ
ประเมินในปที่ผา นมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป
ดานการบริหารหลักสูตร
ดานการพัฒนาอาจารย
ดานการกํากับติดตามคุณภาพหลักสูตร
ดานการจัดการเรียน
ดานการพัฒนานักศึกษา
ดานบรรยากาศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
อื่นๆ
หลักฐานอางอิง
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร
หมายเหตุ
1.หากการสํารวจความพึงพอใจที่ผานมาเปนการสํารวจอาจารยประจําหลักสูตร แตมีอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5
ทาน รวมอยูดวย ถือวารายงานผลการประเมินนั้นใชได (เนื่องจากบางหลักสูตรเพิ่งมีการปรับการใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558)แตควรนําเอาแบบประเมินมาวิเคราะหเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน
2.หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจอาจารยประจําหลักสูตร+ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน และควรนําเสนอ
วิเคราะหผลความพึงพอใจโดยแยกเปน 1.ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมดในภาพรวม และ 2.ความพึง
พอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ขอมูลทั่วไป (โดยหลักการขอมูลที่นําเสนอจํานวนปการศึกษาควรมากกวาจํานวนปที่จบการศึกษา 2 ป เชน หลักสูตร
แผนการศึกษา 3 ปสําเร็จการศึกษา ควรนําเสนอขอมูล 5 ปยอนหลัง เพื่อใหเห็นแนวโนมการคงอยูและการสําเร็จ
การศึกษาเปนเวลา 3 ป)
กรณีผูเขาศึกษาจบระดับปริญญาตรี (กรอกตารางนี้)
ป
จํานวนที่รับเขา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คงอยูในปการศึกษา
การศึกษา
(คน)
ที่รับเขา

กรณีผูเขาศึกษาจบระดับปริญญาโท(กรอกตารางนี้)
ป
จํานวนที่รับเขา
การศึกษา
(คน)
ที่รับเขา

อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา
กรณีผูเขาศึกษาจบระดับปริญญาตรี (กรอกตารางนี้)
ปการศึกษา จํานวนที่รับเขา ลาออก/ตกออก
(คน)
(นับสะสม)
(คน)

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คงอยูในปการศึกษา

จํานวนสําเร็จการศึกษา
ตามเวลาของหลักสูตร
(คน)
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อัตราการ
สําเร็จ
การศึกษา
(รอยละ)

อัตราการคง
อยู
(รอยละ)
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กรณีผูเขาศึกษาจบระดับปริญญาโท (กรอกตารางนี)้
ปการศึกษา จํานวนที่รับเขา ลาออก/ตกออก
(คน)
(นับสะสม)
(คน)

จํานวนสําเร็จการศึกษา
ตามเวลาของหลักสูตร
(คน)

อัตราการ
สําเร็จ
การศึกษา
(รอยละ)

อัตราการคง
อยู
(รอยละ)

หมายเหตุ
- ตารางนี้ สามารถปรับตารางไดตามความเหมาะสมหรือการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองครบถวน หรือระบุปการศึกษาเพิ่มเติม
จากตารางที่กําหนด
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวย จํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึง
สิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานทีท่ ํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของ
จํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบณ
ั ฑิตสําเร็จการศึกษาแลว

ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (เชน การยายสาขาวิชาหรือผล
การเรียนเปนตน)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

39

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน
การรับนักศึกษา :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐาน เชน
1. คุณสมบัติ/เกณฑการรับนักศึกษา/เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 2. ขั้นตอน/ประกาศการรับสมัคร
3. ประกาศรับสมัครทุน/รายงานการประชุมกรรมการพิจารณาทุน 4. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา/การประเมินผล
โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 5. คูมือหลักสูตร/คูมือนักศึกษาใหม
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
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ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานเชน
1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. แบบประเมินการใหคําปรึกษา
3. สรุปผลการประเมินการใหคําปรึกษา
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ผลการดําเนินงาน
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21
5. การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21
6. แผนบริหารความเสี่ยงดานนักศึกษา
(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()
ขอมูล

ปการศึกษา

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)
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
-การรับเขา
-การใหคําปรึกษา
-การเตรียมความพรอม
-การพัฒนานักศึกษา
(กิจกรรมในตัวบงชี้ที่ 3.1และ 3.2)
ผลจากการจัดการขอรองเรียน

- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร
- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร
- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร

- อธิบายกระบวนการจัดการขอรองเรียน
- กรณีที่มีขอรองเรียนใหอธิบายผลของการจัดการขอรองเรียน
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- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร
3. อัตราสําเร็จการศึกษาตามแผนการ - อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร
ศึกษา (ของแตละรุน)
นั้นในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน
1. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาแตละรุน อัตราการคงอยู และอัตราการสําเร็จการศึกษา
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานการรับเขาศึกษา การใหคําปรึกษา การเตรียมความพรอม การพัฒนา
นักศึกษา และการจัดการขอรองเรียน
3. ระบบการจัดการขอรองเรียน/ชองทางการรับเรือ่ งรองเรียน/ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 4 ระดับ 5

รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
ขอมูลพื้นฐาน
2559
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพฯ (คน)
รอยละของแบบสอบถามที่ไดรบั กลับคืนตอจํานวนผูส ําเร็จการศึกษา
(ไมนอยกวารอยละ20)
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตจําแนกเปนรายดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
6. ดานทักษะพิสัย (ถามี)
คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

หมายเหตุ
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ปการศึกษา
2560

2561
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1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงั ไมครบรอบ หลักสูตรตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไม
ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน
2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานที่
100 %
อธิบายผลการดําเนินงาน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ
จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตตอบแบบสํารวจ

อธิบายใหเห็นถึงผลการประเมินในภาพรวมและในแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พรอมอภิปราย
ผลที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับผลการประเมินในปที่ผา นมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
3.ดานทักษะทางปญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
6.ดานทักษะพิสัย (ถามี)

เอกสารหลักฐาน
1.รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
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ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()
ผลการดําเนินงาน (ผลงานนักศึกษานับปการศึกษา)
คา
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
0.40

0.60
0.80

1.00

จํานวน
ผลงาน

คะแนนถวง
น้ําหนัก

วิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2562
- ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 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
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
รวม
จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา
คะแนนทีไ่ ด
(คาคะแนน 5 เทากับรอยละ 80)

…………. คน
รอยละ …………………….
…………………. คะแนน

หมายเหตุ : ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2562 เป น ตน ไป ผลงานทางวิช าการสํ าหรั บ การพิ จ ารณาแต งตั้ งบุ คคล
ให ดํา รงตํ าแหน งทางวิ ช าการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิ จ ารณาแตงตั้ งบุ คคลให ดํา รง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วัน ที่ 28 ธัน วาคม 2561 จะต องเผยแพรในวารสารทาง
วิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ฐาน 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. ฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ได แก ศู น ย ดั ช นี การอางอิ งวารสารไทย (Thai JournalCitation Index - TCI)
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
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ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาที่ประเมิน
ชื่อนักศึกษา
ระบุชื่อเจาของผลงาน (ทุกคน) ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ปที่
คาน้ําหนักของ
พิมพ ฉบับที่ หนา (ในลักษณะการเขียนบรรณานุกรม) หรือ
ผลงาน
เอกสารอางอิง
1
2
3
4
5
อธิบายผลการดําเนินงาน (CHE)
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
การวิเคราะหผลที่ได
การเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
ขอมูลรายวิชา (รายวิชาที่เปดสอน)
หลักสูตร............................................มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2562 ทั้งหมด ……….รายวิชา ดังนี้
ที่

รหัส ชื่อวิชา

รอยละการกระจาย
จํานวน
ของเกรด
นักศึกษา
A B B C C D D F ลง สอบ
+ + +
ทะเ ผาน
บียน

ภาคการศึกษาตน
1
2
3
ภาคการศึกษาปลาย
1
2
3
รวม
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ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
ไม
มี

มี ระบุผลการ
ประเมิน

แผนการปรับปรุง
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (อธิบายความหมายของรายวิชาที่ผลการเรียนไมปกติ)
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวขอที่ขาด

เหตุที่ทําใหผิดปกติ

สาเหตุที่ไมไดสอน

รายวิชาที่ไมไดสอนตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ.2
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
สาเหตุที่ไมไดสอน

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

มาตรการแกไข

วิธีแกไข

วิธีแกไข

แนวทางแกไขปรับปรุง

ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ
ความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานทักษะพิสัย
หมายเหตุ
-การสรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนแตละดาน ใหสรุประบุ
ปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
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-แนวทางแกไข/ปรับปรุง แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา
หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยน
การปฐมนิเทศอาจารยใหม (การปฐมนิเทศควรดําเนินการทั้งกลุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรที่เขามาใหมในหลักสูตรเพื่อใหรับทราบขอมูลและแนวทางการบริหารหลักสูตรรวมกัน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไมมี 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม ……………………….คน ปการศึกษาที่รับเขามาใหม.......................
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่รับมาใหม........................คน ปการศึกษาที่รับเขามาใหม.......................
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………………… คน
ชื่อ-สกุล อาจารยใหม
วันเดือนปที่เริ่มปฏิบตั ิงานใน
รายละเอียด/เนื้อหาของ
วัน เดือน ป ที่จัด
หลักสูตร
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเขา
อาจารย
บุคลากรสาย สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
รวม
สนับสนุน

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
ดานการใหคําปรึกษา
ดานหลักสูตรการศึกษา
ดานพัฒนานักศึกษา
ดานอาจารยผูสอน
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผล
ดานสิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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คาเฉลี่ย
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ดานขอรองเรียนตางๆ
ดานอื่นๆ
รวมคาเฉลี่ย
หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
3.ดานทักษะทางปญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
6.ดานทักษะพิสัย (ถามี)
รวมคาเฉลี่ย
หมายเหตุ: ความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (มีคา เฉลี่ย ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00)
หลักฐาน : รายงานผลการสํารวจ
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอหลักสูตร
2.ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพบัณฑิตใหม

หมวด 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
อนาคต

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()
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ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคไปยังรายวิชา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน หรือกลยุทธการสอนและการประเมินของหลักสูตร ที่กอใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนดไวในปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตร) :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นทีเ่ กิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน
1. มคอ.2ของหลักสูตร
2. โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
3. การวิเคราะหรายวิชาที่มีความซ้ําซอนกัน/แนวทางการเปดรายวิชาใหม
4. เอกสารการทวนสอบรายวิชา
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ผลการดําเนินงาน
5. การปรับปรุงหลักสูตร
6. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร
7. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีสวนไดสวนเสียในการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
8. ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก สกอ./มหาวิทยาลัย/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
การพิจารณากําหนดผูสอน :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนสอน :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของ
ศาสตร :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ:
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
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ผลการดําเนินงาน
การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน
1. มคอ.2 ของหลักสูตร
2. แนวทางและหลักเกณฑในการกําหนดผูสอน
3. มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
4. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
5. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ การกํากับติดตาม มคอ.3และ มอค.4
6. กิจกรรม/โครงการพัฒนาและสงเสริมทักษะบัณฑิตศึกษา
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
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ผลการดําเนินงาน
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นทีเ่ กิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา :
ใหคณะกําหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ที่สามารถวัดผลลัพธการเรียนรู
5 ดาน ตามที่กําหนดใน มคอ.2 (กรณีหลักสูตร) และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 (กรณีรายวิชา) โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
บริบทของคณะฯ และขอกําหนดอื่นๆ ที่หลักสูตรตองปฏิบตั ิตาม และพิจารณาผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการหรือคณะกรรมการประจําคณะ และบันทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ในรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR))
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
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ผลการดําเนินงาน
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
การประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................

หลักฐานอางอิง : ตัวอยาหลักฐานอางอิง เชน
1. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา
2 .องคประกอบ/หลักเกณฑในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. หลักเกณฑ/แนวทางในการตัดเกรดนักศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
5. หลักเกณฑการประเมินวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับคะแนน
ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ขอ ดังนี้
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ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5
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ที่
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี จํานวนครั้งการประชุม
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่เขารวมประชุมแตละครั้ง
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
วาระการประชุมแตละครั้ง
สาระสําคัญของการประชุมแตละครั้ง
การนําเอามติทปี่ ระชุมไปปฏิบัติ
รายงานการประชุม
หมายเหตุ การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรควรดําเนินการอยางนอย ปการศึกษาละ
4 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและความจําเปนของ
แตละหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหการ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อวันที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
...................
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

มีรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาที่รับการประเมิน
จํานวน..........รายวิชา แบงออกเปน
ภาคการศึกษาปกติ…………รายวิชา
ภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี)………….รายวิชา
โดยไดมีการจัดทํา มคอ.3.และ มคอ.4 แลวเสร็จในเวลาที่
กําหนดคือ ภายในวันที่...................จํานวน........วิชา
คิดเปนรอยละ…………
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.3และ มคอ.4 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษาปกติ
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให แลวเสร็จภายในวันที่....................เดือน…......พ.ศ.
ครบทุกรายวิชา
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.5และ มอค.6 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดยไม
ตองจัดพิมพเอกสาร)
หลักสูตรเปดสอนรายวิชาภาคการศึกษา จํานวน………
รายวิชาไดดาํ เนินการจัดทําจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษาพิเศษ แลวเสร็จภายในวันที่
....................เดือน…......พ.ศ.
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
หลักสูตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา มคอ.7ที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสร็จกอนรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
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ที่

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)

หมายเหตุ : กําหนดใหรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสามารถเปนรายงานฉบับเดียวกัน
กับ รายงาน มคอ.7 เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
รายงาน)
6

7

8

9

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา
หมายเหตุ ควรดําเนินการทวนสอบรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา และ
ดําเนินการครบ รอยละ100 ภายใน 4 ปการศึกษา
หรือกอนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ5ป
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
อาจารยใหม (บรรจุใหม)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตัง้ มาใหม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการใหคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
หมายเหตุ หลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง
เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยบรรจุใหม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนใหรบั ทราบเพื่อใหเกิดการรับรูและ
เขาใจตรงกัน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

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

ระบุตัวอยาง/รายละเอียดการปรับปรุง มคอ.7 รวมทั้งการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินในปที่ผา นมา
อาจารยใหม (บรรจุใหม)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่แตงตั้งมาใหม)
ไดรับการประชุม/ชี้แจงขอมูล/คําแนะนําเกี่ยวกับการการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันที่...................../
สถานที่..................

ควรระบุตัวอยางการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 1รายการ
ตอคน

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
หมายเหตุ กรณีถาไมมีบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําหลักสูตรไมตองประเมินขอนี้
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ที่
ตัวชี้วัด
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.0
(หมายเหตุ 1.กรณีเปนหลักสูตรเปดใหม ยังไมมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมประเมินขอนี้ 2.กรณี
เปนหลักสูตรปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 ใหใชผลประเมินของ นศ.ป
สุดทายหรือบัณฑิตใหม ของหลักสูตรเดิมกอน
ปรับปรุง)
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ ถาไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปที่
ประเมิน ไมประเมินตัวชี้วัดนี้

ผลการดําเนินงาน (ควรอธิบายขอมูล เชน)

หมายเหตุ: ในการคิดคาคะแนนใหคิดจากผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 12 ตัว (ตาม

สกอ.) และใหระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้
ผลการดําเนินงาน
นอยกวารอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80.01 – 89.99
รอยละ 90.00 – 94.99
รอยละ 95.00 – 99.99
รอยละ 100

ระดับคะแนน
0
3.50
4.00
4.50
4.75
5

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA
Online ในปที่ผา นมา ()
ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน :
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู:
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมายเชิงปริมาณ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ………………………………………………………………………………………………………………………………
อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA :
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) .........................................................................................................
ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา .................................................................
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลทีเ่ กิดจากการปรับปรุง)
พบวา ..................................................................................................................
หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเอกสารอางอิง เชน
1. รายงานการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
2. รายงานการสํารวจความความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
3. รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ ัดหาเพิ่มเติมในแตละป
4. แผนครุภัณฑประจําป/แบบฟอรมสํารวจความตองการใชครุภณ
ั ฑ
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานหองสมุด ฐานขอมูล วารสารวิชาการที่เพียงพอและทันสมัย
6. การใหบริการของหองปฏิบัติ/หองทํางานวิจัย/อุปกรณการวิจัย
7. จํานวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา การนําเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
8. การสนับสนุนดานวิทยากร/ผูเ ชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย
9. การจัดประชุมวิชาการทีส่ งเสริมการเรียนรูและทักษะดานการวิจัย
(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร)
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
สรุปผลการประเมินจากผูประเมิน (ปรับตาม CHE)
รายละเอียด
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน
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ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอผลการประเมิน

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
สรุปผลการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา
รายละเอียด
สรุปผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา (ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรหรือการเก็บ
รวบขอมูลจากแหลงตางๆ)
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินจากผูท ี่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑิต)
รายละเอียด
กระบวนการประเมิน (หรือวิธกี ารไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต)

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน
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หมวด 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอ
หลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา
หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม
สามารถดําเนินการไดสาํ เร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
………………………………………………………………………………………………………
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2563
แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
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ผูรับผิดชอบ
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ตารางสรุปคะแนน หลักสูตร……………………………………………………..……………….ปการศึกษา 2562
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
(ระบุจํานวน/
รอยละ)
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย
ผาน/ไมผาน
สกอ.
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1
หมวดที่ 2 อาจารย
การบริหารอาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละอาจารยที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
- รอยละอาจารยที่มีตาํ แหนงวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตรที่ไดรับการอางอิง
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 (2) ผลงานของนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร
หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
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ตัวบงชี้

6.1

ผลการ
ดําเนินงาน
(ระบุจํานวน/
รอยละ)

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (6.1)
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบ 2 - 6)
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คะแนน

