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คณะ……..........................…………..…………..  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

ประจําปการศึกษา 2564   

(…………………………………………………………….) 

 

 

 

 

ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ……………. 

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

ชื่อ-สกุล ลายเซน็ 

1. ชื่อ-สกลุ   .................................................................................................. 

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

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลกัสตูรนี ้

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

 

2. ชื่อ-สกลุ   ..................................................................................................  

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

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลกัสตูรนี ้

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

 

3. ชื่อ-สกลุ    .................................................................................................. 

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

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลกัสตูรนี ้

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

 

4. ชื่อ-สกลุ    .................................................................................................. 

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

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลกัสตูรนี ้

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

 

5. ชื่อ-สกลุ    .................................................................................................. 

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

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจํานวน..............หลักสูตร 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลกัสตูรนี ้

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

 

 

 

 

 

                                                                                วันทีร่ายงาน............... เดือน ........................พ.ศ. 2565 
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รับรองโดย ……………………………………………………………. 

(…………………………………………………..………………) 

หัวหนาสาขา 

วัน/เดือน/ป 

 

รับรองโดย ……………………………………………………………. 

(…………………………………………………..………………) 

คณบด ี

วัน/เดือน/ป 
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หมวด 0 ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

หลักสูตร ปการศึกษา 2563 

ผลการดาํเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เมื่อส้ินปการศึกษา 2564 (ส่ิงที่ไดปรบัปรุง) 

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) หมายเหตุ/การเปลี่ยนแปลง 
หมวด 1 ขอมูล

ทั่วไปของ
หลักสูตร 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
1. ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรทีก่าํหนดโดย สกอ. 

กําหนดเกณฑการประเมิน 5 ขอตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 

หมวด 2 
อาจารย 

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

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก/ตําแหนง
ทางวชิาการ/ผลงานวชิาการ  
ใหหารดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
จํานวน 5 คน   

หมวด 3 
นักศึกษาและ

บัณฑิต 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
1. ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
2. ตัวบงชี้ 3.1 การรับนกัศึกษา 
3. ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพฒันานกัศึกษา 
4. ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา 

 

หมวด 4 ขอมูล
สรุป 

  

หมวด 5 การ
บริหารหลกัสูตร 

องคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน   
1. ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
2. ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 
4.   ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู  
1. ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
ขอ 1 การประชุมอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  
5 คน  รอยละ 80   
ขอ 8 อาจารยใหม (บรรจุใหม)  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ทีแ่ตงตั้งมาใหม) 
อาจารยประจาํหลกัสูตร (ทีแ่ตงตั้งมาใหม) 
ทกุคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืการใหคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร 
ขอ 9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวชิาชพี อยางนอย
ปละหนึ่งครัง้ 

หมวด 6 
ขอคิดเห็น 

  

หมวด 7 การ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอ

หลักสูตร 

  

หมวด 8  
แผนการ

ดําเนินงานเพือ่
พัฒนาหลักสูตร 
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     หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

รหัสหลักสูตร  

ระดับคุณวุฒ ิ  

ปที่เปดสอน  

ปที่ปรับปรุง (ทกุรอบ5ป) ปรับปรุงลาสดุ ปการศึกษา…………….. 

ปรับปรุงรอบ 5 ป ในปการศึกษา ……… 

สภามหาวทิยาลัยอนุมตั ิ

 

วัน   เดอืน  ป   การประชุมครัง้ที่  

 

สกอ.รับทราบ วัน   เดอืน  ป     
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สถานที่จดัการเรียนการสอน 

(ระบุในสวนทีเ่กี่ยวของ) 

คณะ…………. 

123  ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40002 

(หากเปนการจัดการเรียนการสอนที่วทิยาเขตหนองคาย ใหระบุดวย พรอมที่อยู) 

วันทีร่ายงาน 

ปการศึกษาทีร่ายงาน 

 

 

ประวัติความเปนมาของหลกัสตูร  (ปรัชญาของหลกัสูตรโดยสังเขป/ประวัติการปรับปรุง พรอมเหตุผลของการ

ปรับปรุงแตละคร้ัง  เปนตน) 

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

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

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

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

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

         วัตถุประสงคของหลักสตูร 

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

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

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

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

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

องคประกอบที่  1 การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที ่1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

 ผาน ไมผาน 

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในปที่ผานมา ()   

ผลการประเมินตนเองปปจจุบัน ()   

 

(1) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน และไมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีสาขาเดียวกนั)   

1.1  รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตามทีร่ะบุใน  มคอ. 2 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
ปการศึกษาที่ผานมา 

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
 

ตําแหนงวิชาการ วุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการ วุฒิการศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ ชื่อ-สกลุ 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

หมายเหตุ : แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายชือ่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามทีร่ะบุใน มคอ.2 และรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรในปทีผ่านมา พรอมเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง  

 

1.2 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดปจจุบนั (ณ สิน้รอบปการศึกษาที่ประเมิน)  

ตําแหนงวิชาการ  
ชื่อ-สกลุ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ในปการศึกษาที่ประเมิน  (เดอืน) 

ระบุเลขที่คําสัง่ 
หรือวนัที่จากสภามหาวทิยาลัย

อนุมัต ิ
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

หมายเหตุ : เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษาทีต่รวจประเมิน  

กรณทีี่มกีารเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย  
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(2)  คุณสมบตัิอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร    

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศกึษา  

(ทกุระดับ เรียงจากระดับสูง

ไปต่ํา) 

สาขา 

ที่สําเร็จการศกึษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศกึษา 

ปที่สําเร็จการศกึษา คุณวุฒิตามตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนงทาง

วิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ

ตําแหนงทางวิชาการกับ

หลักสูตร () 

ตรง สัมพันธ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

ผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร (การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ) 

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

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

สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ

ผูอื่นก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมกีารเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจยัอยาง

นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปที่เผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

1. 1   

2   

3   

2. 1   

2   

3   

3. 1   

2   
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ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

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

สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ

ผูอื่นก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมกีารเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจยัอยาง

นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปที่เผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

3   

4. 1   

2   

3   

5. 1   

2   

3   

 

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน 

1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและมีการปฏิบัติงานและมคีวามรับผิดชอบในอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก เปนผูสอน เปนปรกึษา วิทยานิพนธ หลัก/รวม หรอื

การศึกษาอิสระ หรือเปนผูสอบวิทยานิพนธ/หรือการศึกษาอิสระ นับตั้งแตหลักสูตรเปดสอนหรอืการเริ่มทําหนาที่ในหลักสูตร   

2. ประวัติการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรแสดงผลงานวิชาการ ประสบการณดานการสอน ประสบการณดานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ทีส่อดคลองกับผลการดําเนินงานและเกณฑการ

ประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ/อาจารยเกษียณอายุราชการ  

3. ผลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป  ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 

 (3)  คุณสมบัติอาจารยประจาํหลกัสูตร  

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิการศกึษา  

(ทกุระดับ เรียงจากระดับสูง

ไปต่ํา) 

สาขา 

ที่สําเร็จการศกึษา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศกึษา 

ปที่สําเร็จการศกึษา คุณวุฒิตามตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนงทาง

ความสอดคลองของคุณวุฒิหรือ

ตําแหนงทางวิชาการกับ

หลักสูตร () 
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วิชาการ) ตรง สัมพันธ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร  (สวนนีส้ามารถทําเปนเอกสารแบบได กรณีทีมี่อาจารยประจําหลักสตูรหลายคน)  

การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ   

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

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

สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ

ผูอื่นก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมกีารเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจยัอยาง

นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปที่เผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

1. 1   

2   

3   

2. 1   

2   
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ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

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

สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ

ผูอื่นก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมกีารเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 3 รายการ โดยเปนผลงานวิจยัอยาง

นอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 3 ผลงานใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปที่เผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

3   

3. 1   

2   

3   

4. 1   

2   

3   

5. 1   

2   

3   

6. 1   

2   

3   

7. 1   

2   

3   

8. 1   

2   

3   

หมายเหตุ/เอกสาร/หลักฐาน 



12 
 

12 

 

1. ระบุรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรทุกคน  2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒริะดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาทีม่ีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 

3. มผีลงานวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง และโดยอยางนอยมี 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

 

 

 

(4) คุณสมบัติอาจารยผูสอนและอาจารยพเิศษ  

4.1 อาจารยผูสอนทีเ่ปนอาจารยประจํา     

ตําแหนงวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

การศกึษา 

สาขาที่สําเร็จการศกึษา สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิตามตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของตําแหนง

ทางวิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒหิรือ

ตําแหนงทางวชิาการกับหลักสูตร 

() 

ประสบการณ

ดานการสอน 

(ป) 

ตรง สัมพนัธ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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ผลงานวิชาการของอาจารยผูสอน   (หากเปนผูสอนที่มีรายชื่อซ้ํากบัผูรับผดิชอบหลกัสูตร หรืออาจารยประจําหลักสตูร ใหรายงานผลงานวิชาการไวทีใ่ดที่หนึ่งก็ได) 

การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ   

ตําแหนงวิชาการ  

ช่ือ-สกุล 

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

สามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานวิชาการดังกลาว อาจจะเปนผลงานเดี่ยวหรือทํารวมกับ

ผูอื่นก็ได แตจะตองดาํเนินการแลวเสร็จและมกีารเผยแพรตามหลักวิชาการ) อยางนอย 1 รายการ กรณีมีมากกวา 1 ผลงาน

ใหรายงานผลงานท่ีสําคัญท่ีสุดหรือจัดทําเปนเอกสารแนบก็ได 

ปที่เผยแพร 

(ในรอบ 5 ป 

ระหวาง ป พ.ศ. 

2558-2562) 

1. 1   

2   

3   

2. 1   

2   

3   

3. 1   

2   

3   

4. 1   

2   

3   

4   

เอกสาร/หลักฐาน  1. ประวัติการศึกษาของอาจารยผูสอน   2. ประสบการณดานการสอน (รายวิชา,สถาบัน,จํานวนปทีส่อน)  3. ประสบการณดานการวิจยั (ผลงานวิจัยของอาจารยผูสอน)  4. เอกสาร

อ่ืนๆทีส่อดคลองกับผลการดําเนนิงานและเกณฑการประเมิน เชน สัญญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ  
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4.2 อาจารยพเิศษ (บคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย/ไมไดเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ตําแหนงวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

การศกึษา 

สาขาที่สําเร็จ

การศกึษา 

สถาบันที่

สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิตาม

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

(ระบุสาขาของ

ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

ความสอดคลองของคุณวุฒิ

หรือตําแหนงทางวชิาการกับ

หลักสูตร () 

ประสบการณ

ดานการสอน 

(ป) 

รายวิชาที่

สอน 

จํานวนชั่วโมงทีส่อน 

(ตองไมเกินรอยละ 50 

ของรายวชิาการโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชากํากับดูแล) 

ตรง สัมพนัธ 

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ข้อคดิเห็น [pk1]:  
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน อธิบายผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง 

 (ผาน/ไมผาน) 

1 จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

• ไมนอยกวา 5 คน และ  

• เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ  

• ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

  

2 คุณสมบัติของ

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

• คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

ศาสตราจารยขึ้นไป 

• มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการ

ตองเปนผลงานวิจัย 

  

3 คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

• คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารยขึ้นไป  

• มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  

4 คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํา 

• คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง

รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชา

ที่สอน 

• ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ  

• คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทา  

• มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป  
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ขอ เกณฑ เกณฑการประเมิน อธิบายผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง 

 (ผาน/ไมผาน) 

• ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชานั้น 

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

• ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ  5 ป   

จํานวนขอที่ผานการประเมิน    
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย    

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

การรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

การบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

พบวา .................................................................................................................. 
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การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเชน  

1. คําสัง่แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการจางและสัญญาจางอาจารยเกษียณอายุราชการ 

3. แผนบริหารอัตรากําลังระยะยาว 

4. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนอาจารยใหม  

5. แผนบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร 

6. การมอบหมายงานและการกําหนดภาระงานอาจารย 

7. กิจกรรมการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน  

8. การสรางแรงจูงใจและยกยองชมเชยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

(1) รอยละของผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 
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ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอมูล ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (คน)    

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด (คน)    

คิดเปนรอยละ    

คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(สูตรการคํานวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

   

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง            ไดคิดคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ  100 (ใชเกณฑหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

คะแนนท่ีได = รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

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

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนและคาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการ 

จํานวน ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

ศาสตราจารย (คน)    

รองศาสตราจารย (คน)    

ผูชวยศาสตราจารย (คน)    

อาจารย (คน)    

รวมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการ (คน)    

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด (คน)    

คิดเปนรอยละ    

คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการ 

(สูตรการคํานวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

   

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง  

คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 100  (ใชเกณฑหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการ x 5 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 
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(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ตารางสรุปจํานวนคานํ้าหนัก และคาคะแนนของผลงานวิชาการ 

คา

นํ้าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน

ผลงาน 

คะแนน

ถวง

นํ้าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับชาติ   

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล 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   

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด ……………. คน 
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รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ ………………….. 

คะแนนท่ีได 

(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. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จะตองเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีมีรายช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. ฐ าน ข อ มู ล ระดั บ น าน าชาติ  ได แ ก  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)                  
เฉพาะวารสารท่ีมีช่ืออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
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แบบรายงานรายละเอียดของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

3.1 กรณีเปนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (ตามปปฏิทิน) 

ใหใชฟอรมการเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ  คือ ระบุชื่อเจาของ

ผลงาน  ชื่อผลงาน  แหลงตีพิมพ  ปท่ีพิมพ  ฉบับท่ี หนา  (ตามมติการประชุม กกอ. คร้ังท่ี 12/2554 เมื่อวันท่ี 17 พ.ย.54) 

ตามตัวอยางขางลาง และใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวอยางการรายงานผลการวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ  

ผลงาน ระดับการ
เผยแพร 

คานํ้าหนัก
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 

 

 

 

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(ตามปปฏิทิน) 

 ชื่อเจาของผลงานวิจัย  ชื่อเร่ือง ชื่อวารสาร ปท่ีพิมพ ฉบับท่ี หนา   

(ตามตัวอยาง) 

ระดับการ 

เผยแพร 

(ระบุฐานขอมูลเชน 

ISI, Scopus, TCI

กลุมท่ี... , ฯลฯ) 

คานํ้าหนัก

ของผลงาน 

1    

2    

3    

4    

5    

หมายเหตุ: การเขียนผลงานตามแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ 

 

3.2 กรณีท่ีเปนผลงานวิจัยท่ีนําเสนอท่ีประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ  (ถามี) (ตามปปฏิทิน)      

ใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

กรณีท่ีเปนผลงานวิจัยท่ีนําเสนอท่ีประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ  (ถาม)ี 

ท่ี ชื่อเจาของผลงานวิจัย  ชื่อเร่ือง    

(หนาท่ี……) 

 

ชื่อการประชุม/

สถานท่ี 

วัน   เดือน 

ป   พ.ศ. 

ระดับการนําเสนอ

ผลงาน () 

คานํ้าหนัก

ของผลงาน 

ระดับชาต ิ นานาชาต ิ

1       

2       

3       

4       

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694242
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ท่ี ชื่อเจาของผลงานวิจัย  ชื่อเร่ือง    

(หนาท่ี……) 

 

ชื่อการประชุม/

สถานท่ี 

วัน   เดือน 

ป   พ.ศ. 

ระดับการนําเสนอ

ผลงาน () 

คานํ้าหนัก

ของผลงาน 

5       

 

3.3 กรณีผลงานวิชาการอ่ืนๆ (ตามปการศึกษา)  เชน ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การจดทะเบียนสิ่งคนพบ

ใหมๆ เชน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม การคนพบพันธุพืช หรือพันธุสัตว และหนังสือ ตําราท่ีผานการพิจารณาตามเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ เปนตน โดยใหพิมพตัวอักษรทึบและขีดเสนใตชื่ออาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีเปน

เจาของผลงาน 

 

 

ท่ี ชื่อเจาของผลงาน  

  

ชื่อผลงานวิชาการ วัน เดือน ป  

ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร  

หรือเผยแพร 

คานํ้าหนักของ

ผลงาน 

1     

2     

3     

4     

หมายเหตุ 

1. ผลการท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีไดรับการจดทะเบียน (ไมนับผลงานท่ีอยูระหวาง

การย่ืนขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

2. หนังสือหรือตํารา ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย  

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน : 

ขอมูล ปการศึกษา คูเทียบ (ถามี) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รอยละการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

      

ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตอการบริหารหลักสูตร (คาเฉลี่ย จากคะแนน

เต็ม 5 ระดับ) 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

อัตราการคงอยูของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อธิบายจํานวนหรือรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีการคงอยูและ

เปลี่ยนแปลงไปพรอมอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา รวมถึง

แนวทางในการพัฒนาในปถัดไป    

ความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตร (คาเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 

5 ระดับ) 

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ จํานวนและรอยละของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตอบแบบสํารวจ 

อธิบายความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละดานพรอมอภิปราย ผลท่ีเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับผลการประเมิน

ในปท่ีผานมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป   

ดานการบริหารหลักสูตร      

ดานการพัฒนาอาจารย    

ดานการกํากับติดตามคุณภาพ

หลักสูตร   

 

ดานการจัดการเรียน   

ดานการพัฒนานักศึกษา  

ดานบรรยากาศและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

อ่ืนๆ  

หลักฐานอางอิง 

1. รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร  

หมายเหตุ  

1. หากการสํารวจความพึงพอใจท่ีผานมาเปนการสํารวจอาจารยประจําหลักสูตร  แตมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 

ทาน รวมอยูดวย ถือวารายงานผลการประเมินน้ันใชได (เน่ืองจากบางหลักสูตรเพิ่งมีการปรับการใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558) แตควรนําเอาแบบประเมินมาวิเคราะหเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 5 คน 

2. หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจอาจารยประจําหลักสูตร+ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน  และควรนําเสนอ

วิเคราะหผลความพึงพอใจโดยแยกเปน 1.ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมดในภาพรวม และ 2. ความพึง

พอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ขอมูลท่ัวไป (โดยหลักการขอมูลท่ีนําเสนอจํานวนปการศึกษาควรมากกวาจํานวนปท่ีจบการศึกษา 2 ป เชน หลักสูตร 

แผนการศึกษา 3 ปสําเร็จการศึกษา ควรนําเสนอขอมูล 5 ปยอนหลัง เพ่ือใหเห็นแนวโนมการคงอยูและการสําเร็จ

การศึกษาเปนเวลา 3 ป) 

ปการศึกษาท่ี

รับเขา 

จํานวนท่ีรับเขา 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด คงอยูในปการศึกษา 

     

       

       

       

       

       

       

 

อัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 

 

จํานวนท่ีรับเขา 

(คน) 

ลาออก/ตกออก  

(นับสะสม) 

(คน) 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 

ตามเวลาของหลักสตูร 

(คน) 

อัตราการ

สําเร็จ

การศึกษา 

(รอยละ) 

อัตราการคง

อยู 

(รอยละ) 

   

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ  

- ตารางน้ี สามารถปรับตารางไดตามความเหมาะสมหรือการนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองครบถวน หรือระบุปการศึกษาเพิ่มเติม

จากตารางท่ีกําหนด  

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวย จํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึง

สิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของ

จํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

  ................................................................................................................................................................................................ 
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ปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา (เชน การยายสาขาวิชาหรือผล

การเรียนเปนตน) 

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

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

 

องคประกอบท่ี 3   นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 
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ผลการดําเนินงาน 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐาน เชน   

1. คุณสมบัติ/เกณฑการรับนักศึกษา/เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 

2. ขั้นตอน/ประกาศการรับสมัคร  

3. ประกาศรับสมัครทุน/รายงานการประชุมกรรมการพิจารณาทุน 

4. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา/การประเมินผลโครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

5. คูมือหลักสูตร/คูมือนักศึกษาใหม 

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการแกนักศึกษา   

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานเชน  

1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา    

2. แบบประเมินการใหคําปรึกษา   

3. สรุปผลการประเมินการใหคําปรึกษา 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

5. การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

6. แผนบริหารความเสี่ยงดานนักศึกษา 

(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ขอมูล ปการศึกษา  

2560 2561 2562 
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1.อัตราการคงอยูของนักศึกษา (ของแตละรุน)    

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม    

ความพึงพอใจของนักศึกษาในดานตาง ๆ 

2.1 การรับเขา 

2.2 การใหคําปรึกษา 

2.3 การเตรียมความพรอม 

2.4 การพัฒนานักศึกษา 

(กิจกรรมในตัวบงชี้ท่ี 3.1และ 3.2) 

   

3. อัตราสาํเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (ของแตละรุน)    

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา (ของ

แตละรุน) 

- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา - อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร 

2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

- การรับเขา 

- การใหคําปรึกษา 

- การเตรียมความพรอม 

- การพัฒนานักศึกษา 

(กิจกรรมในตัวบงชี้ท่ี 3.1และ 3.2) 

- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร 

ผลจากการจัดการขอรองเรียน  - อธิบายกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

- กรณีท่ีมีขอรองเรียนใหอธิบายผลของการจัดการขอรองเรียน  

- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร 

3. อัตราสําเร็จการศึกษาตามแผนการ

ศึกษา (ของแตละรุน) 

- อธิบายสรุปผลการดําเนินการดีขึ้น/มีแนวโนม/โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตร

น้ันในสถาบันกลุมเดียวกันอยางไร 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน   

1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาแตละรุน  อัตราการคงอยู และอัตราการสําเร็จการศึกษา 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานการรับเขาศึกษา การใหคําปรึกษา การเตรียมความพรอม การพัฒนา

นักศึกษา และการจัดการขอรองเรียน 

3. ระบบการจัดการขอรองเรียน/ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน/ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน  

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 



31 
 

31 

 

 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

2559 2560 2561 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด (คน)    

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณภาพฯ (คน)    

รอยละของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

(ไมนอยกวารอยละ20) 

   

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)     

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตจําแนกเปนรายดาน    

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม    

2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ    

3. ดานทักษะทางปญญา    

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี    

     6.    ดานทักษะพิสัย (ถามี)    

คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)    

 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ หลักสูตรตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรน้ันจะยังไม

ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน  
2. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
3. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาต ิ90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 
100 %  
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อธิบายผลการดําเนินงาน 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

อธิบายวิธีการไดมาซึ่งขอมูลจากการสํารวจ  

จํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิตตอบแบบสํารวจ    

  

อธิบายใหเห็นถึงผลการประเมินในภาพรวมและในแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พรอมอภิปราย 

ผลท่ีเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับผลการประเมินในปท่ีผานมา รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในปถัดไป   

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 

 

6. ดานทักษะพิสัย (ถามี) 

 

 

 

เอกสารหลักฐาน 

1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

ขอมูลรายวิชา (รายวชิาท่ีเปดสอน) 

   หลักสูตร............................................มีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2562 ท้ังหมด ……….รายวิชา ดังน้ี 

ท่ี รหัส ชื่อวิชา รอยละการกระจาย

ของเกรด 

จํานวน

นักศึกษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

 

แผนการปรับปรุง 

A B

+ 

B C

+ 

C D

+ 

D F ลง 

ทะ 

เบียน 

สอบ

ผาน ไม

มี 

มี ระบุผลการ

ประเมิน 

 

ภาคการศึกษาตน              

1               

2               

3               

ภาคการศึกษาปลาย              

1               

2               

3               

รวม      
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การวเิคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ  (อธิบายความหมายของรายวิชาท่ีผลการเรียนไมปกติ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

      

      

      

      

 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

     

     

     

 

รายวิชาท่ีไมไดสอนตามแผนการศึกษาท่ีระบุใน มคอ.2 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

    

    

    

 

ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ดานคุณธรรมจริยธรรม   

ดานความรู   

ดานทักษะทางปญญา   

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ

ความรับผิดชอบ 

  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ดานทักษะพิสัย (ถามี)    

หมายเหตุ 

- การสรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนแตละดาน ใหสรุป

ระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น  
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- แนวทางแกไข/ปรับปรุง แผนดาํเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการให

คําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืนใหผูสอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาท่ีไดแกไข

หรือปรับเปลี่ยน 

 

 การปฐมนิเทศอาจารยใหม (การปฐมนิเทศควรดําเนินการท้ังกลุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีเขามาใหมในหลักสูตรเพ่ือใหรับทราบขอมูลและแนวทางการบริหารหลักสูตรรวมกัน)     

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม ……………………….คน   ปการศึกษาท่ีรับเขามาใหม....................... 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับมาใหม........................คน    ปการศึกษาท่ีรับเขามาใหม....................... 

จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………………… คน 

ชื่อ-สกุล อาจารยใหม วันเดือนปท่ีเร่ิมปฏิบัติงานใน

หลักสูตร 

รายละเอียด/เน้ือหาของ

กิจกรรมปฐมนิเทศ 

วัน เดือน ป ท่ีจัด

กิจกรรม 

    

 

 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขา

รวม 

จํานวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกจิกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

    

    

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน คาเฉลี่ย 

ดานการใหคําปรึกษา  

ดานหลักสูตรการศึกษา  

ดานพัฒนานักศึกษา  

ดานอาจารยผูสอน  

ดานการจัดการเรียนการสอน  

ดานการวัดและประเมินผล  

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ดานขอรองเรียนตางๆ  

ดานอ่ืนๆ  

รวมคาเฉลี่ย   

หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2.ดานความรูความสามารถทางวิชาการ  

3.ดานทักษะทางปญญา  

4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี  

6.ดานทักษะพิสัย (ถามี)  

รวมคาเฉลี่ย   

หมายเหตุ: ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม (มีคาเฉลี่ย ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

หลักฐาน : รายงานผลการสาํรวจ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอหลักสูตร  

2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพบัณฑิตใหม   

 

หมวด 5 การบริหารหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

   

   

   

 

 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน    

ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  (หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคไปยังรายวิชา กระบวนการจัดการเรียน

การสอน หรือกลยุทธการสอนและการประเมินของหลักสูตร ท่ีกอใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในปรัชญา

และวัตถุประสงคของหลักสูตร)  
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ผลการดําเนินงาน 

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน  

1. มคอ.2 ของหลักสูตร 

2. โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

3. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีความซ้ําซอนกัน/แนวทางการเปดรายวิชาใหม 

4. เอกสารการทวนสอบรายวิชา 

5. การปรับปรุงหลักสูตร 

6. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร/การปรับปรุงหลกัสูตร 

7. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีสวนไดสวนเสียในการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 

8. ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก สกอ./มหาวิทยาลัย/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(กรุณาตรวจสอบรายงานการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน  

การพิจารณากําหนดผูสอน  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

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

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
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ผลการดําเนินงาน  

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางหลักฐานอางอิง เชน  

1. มคอ.2 ของหลักสูตร 

2. แนวทางและหลักเกณฑในการกําหนดผูสอน 

3. มคอ.3 และ มคอ.4  ทุกรายวิชา 

4. รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับ การกํากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 

5. กิจกรรม/โครงการพัฒนาและสงเสริมทักษะบัณฑิตศึกษา 

 (กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน  

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน  

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการดําเนินงาน  

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา : 
 
ใหคณะกําหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา ท่ีสามารถวัดผลลัพธการเรียนรู 
5 ดาน ตามท่ีกําหนดใน มคอ.2 (กรณีหลักสูตร) และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 (กรณีรายวิชา) โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
บริบทของคณะฯ และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีหลักสูตรตองปฏิบัติตาม  และพิจารณาผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการหรือคณะกรรมการประจําคณะ และบันทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา ในรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)) 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  

 เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยาหลักฐานอางอิง เชน   
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ผลการดําเนินงาน  

1. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา 

2. องคประกอบ/หลักเกณฑในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. หลักเกณฑ/แนวทางในการตดัเกรดนักศึกษา 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 (กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA 

Online ในปท่ีผานมา  () 

      

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   12 ขอ ดงัน้ี 

ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธบิายขอมูล เชน) 
1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

จํานวนคร้ังการประชุม 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเขารวมประชุมแต
ละคร้ัง 
วาระการประชุมแตละคร้ัง 
สาระสาํคัญของการประชุมแตละคร้ัง 
การนําเอามติท่ีประชุมไปปฏิบัติ 
รายงานการประชุม   

หมายเหตุ  การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควร
ดําเนินการอยางนอย ปการศึกษาละ 4 คร้ัง  ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับบริบทและความจําเปนของแตละหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให

การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2) 

เมื่อวันท่ี................... 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
จํานวน..........รายวิชา  แบงออกเปน 
ภาคการศึกษาปกติ…………รายวิชา 
ภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี)………….รายวิชา 
โดยไดมีการจัดทํา มคอ.3.และ มคอ.4 แลวเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนดคือ ภายในวันท่ี...................จํานวน
........วิชา  
คิดเปนรอยละ………… 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.3และ มคอ.4 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดย
ไมตองจัดพิมพเอกสาร) 
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ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธบิายขอมูล เชน) 
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดาํเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภาคการศึกษาปกติ 
 แลวเสร็จภายในวันท่ี....................เดือน…......พ.ศ. 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวม มคอ.5และ มอค.6 เปน
ไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา โดย
ไมตองจัดพิมพเอกสาร) 

หลักสูตรเปดสอนรายวิชาภาคการศึกษา 
จํานวน………รายวิชาไดดาํเนินการจัดทําจัดทํา
รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาํเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภาคการศึกษา
พิเศษ แลวเสร็จภายในวันท่ี....................เดือน…......
พ.ศ. 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
แบบ มคอ.7ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลวเสร็จกอนรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

หมายเหตุ : กําหนดใหรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสามารถเปนรายงานฉบับเดียวกันกบั รายงาน 
มคอ.7 เพ่ือลดความซ้ําซอนของการรายงาน) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

มีรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา................ 
ท้ังหมด...........รายวิชา  มีการทบทวนแลว.....วิชา  
คิดเปนรอยละ......... 
(หลักสูตรอาจจะรวบรวมรายงานผลการทวนสอบ 
เปนไฟลขอมูลไวสําหรับใหผูตรวจประเมินพิจารณา 
โดยไมตองจัดพิมพเอกสาร) 

หมายเหตุ  ควรดําเนินการทวนสอบรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา  และดําเนินการ
ครบ รอยละ100 ภายใน 4 ปการศึกษาหรือกอนจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ5ป 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

ระบุตัวอยาง/รายละเอียดการปรับปรุง มคอ.7 
รวมท้ังการปรับปรุงตามผลการประเมินในปท่ีผาน
มา   

8 อาจารยใหม (บรรจุใหม) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีแตงต้ังมาใหม) 
อาจารยประจําหลักสูตร (ท่ีแตงต้ังมาใหม) 
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือการใหคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

อาจารยใหม (บรรจุใหม) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 
อาจารยประจําหลักสูตร (ท่ีแตงตั้งมาใหม) 
ไดรับการประชุม/ชี้แจงขอมูล/คําแนะนําเก่ียวกับ
การการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เมื่อวันท่ี
...................../สถานท่ี.................. หมายเหตุ หลักสูตรควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงเพ่ือให

คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนใหกับอาจารยบรรจุใหม  อาจารยผูรับผิดชอบ
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ท่ี ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน  (ควรอธบิายขอมูล เชน) 
หลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนใหรับทราบ
เพ่ือใหเกิดการรับรูและเขาใจตรงกัน  

9 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

ควรระบุตัวอยางการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 1
รายการตอคน  

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

 

หมายเหตุ กรณีถาไมมีบุคลากรสายสนับสนุนประจํา
หลักสูตรไมตองประเมินขอน้ี  

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 

(หมายเหตุ 1.กรณีเปนหลักสูตรเปดใหม ยังไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมประเมินขอน้ี  2.กรณีเปนหลักสูตร
ปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ให
ใชผลประเมินของ นศ.ปสุดทายหรือบัณฑิตใหม ของ
หลักสูตรเดิมกอนปรับปรุง)   

 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ ถาไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปท่ีประเมิน 
ไมประเมินตัวชีว้ัดน้ี 

 

หมายเหตุ: ในการคิดคาคะแนนใหคิดจากผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 12 ตัว (ตาม 

สกอ.) และใหระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

ผลการดาํเนินงาน 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 

 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมินตนเอง :  

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

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA       
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Online ในปท่ีผานมา  () 

ผลการประเมินตนเองในปปจจุบัน ()       

 

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เปาหมายเชงิปริมาณ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชงิคุณภาพ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อธิบายผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA : 
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ผลการดําเนินงาน 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน) ......................................................................................................... 

 

ผลการดาํเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน)  พบวา ................................................................. 

 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา ............................................ 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

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

 

 

หลักฐานอางอิง : ตัวอยางเอกสารอางอิง เชน  

1. รายงานการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

2. รายงานการสํารวจความความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3. รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดหาเพิ่มเติมในแตละป 

4. แผนครุภัณฑประจําป/แบบฟอรมสํารวจความตองการใชครุภัณฑ 

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานหองสมุด ฐานขอมูล วารสารวิชาการท่ีเพียงพอและทันสมัย 

6. การใหบริการของหองปฏิบัติ/หองทํางานวิจัย/อุปกรณการวิจัย 

7. จํานวนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา การนําเสนอผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

8. การสนับสนุนดานวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

9. การจัดประชุมวิชาการท่ีสงเสริมการเรียนรูและทักษะดานการวิจัย  

(กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงใหถูกตองและครบถวน สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตร) 

หมายเหตุ: ควรใชขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน มคอ.2 ประกอบการวเิคราะหจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบํารุงรักษาหรือจัดหาเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

สรุปผลการประเมินจากผูประเมิน (ปรับตาม CHE) 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกีย่วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
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ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอผลการประเมิน 

 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา 

ผลการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเมินหลักสตูรของนักศึกษา (ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรหรือการเก็บ

รวบขอมูลจากแหลงตางๆ) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

 

ขอคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอผลการประเมิน 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน 

 

 

สรุปผลการประเมินจากผูท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑิต) 

ผลการประเมินจากผูท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน (หรือวิธกีารไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต)  

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

 

ขอคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอผลการประเมิน 
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ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามผลการประเมิน 

 

 

หมวด 7 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอ

หลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบ

ตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 

 

หมวดท่ี 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนา

หลักสูตรท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดาํเนินการไดสําเร็จ 

    

    

    

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

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

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ) 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2563 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
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ตารางสรุปคะแนน   หลักสูตร…………………………………………………….ปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้ ผลการ

ดําเนินงาน 

(ระบุจํานวน/

รอยละ) 

คะแนน 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 

สกอ. 

ผาน/ไมผาน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1  

หมวดท่ี 2 อาจารย 

การบริหารอาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย   

4.2 คุณภาพอาจารย   

- รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   

- รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการ   

- ผลงานวิชาการของอาจารย   

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย   

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา   

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา   

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   

บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   

หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   

5.3 การประเมินผูเรียน   

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

  

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (6.1)   
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ตัวบงชี้ ผลการ

ดําเนินงาน 

(ระบุจํานวน/

รอยละ) 

คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  (องคประกอบ 2 - 6)   

 

 


