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สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร [หน้า] 
หมวดที ่   

1 ข้อมูลทั่วไป [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดยสกอ. [หน้า] 
2 บัณฑิต [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี [หน้า] 

 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ 
         เผยแพร่ (ป.โท) 

[หน้า] 

 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ 
                   เผยแพร่ (ป.โท) 

[หน้า] 

3 นักศึกษา [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา [หน้า] 
4 อาจารย์ [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ [หน้า] 
5 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและการจดัการเรียนการสอน [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา [หน้า] 
6 การบริหารหลักสูตร [หน้า] 
 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ [หน้า] 
  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ [หน้า] 
7 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน [หน้า] 
  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร [หน้า] 
8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร [หน้า] 
 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร [หน้า] 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [หน้า] 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค์ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น าเสนอ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ        
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
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หมวดที1่ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

ประวัติความเป็นมาของหลักสตูร 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหน่งนี้] ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี]้ [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี้] 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี]้ [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี้] 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี]้ [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี้] 
[พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี]้ [พิมพ์เนื้อหาที่ต าแหนง่นี้] 

 

1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

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

1.2 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
1.  …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.   ……………………………………...……..  
4.   …………………………………………….. 
5.  ……………………………………………… 
6.  ………………………………………………. 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 
1.  …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.   ……………………………………...……..  
4.   …………………………………………….. 
5.  ………………………………………….…… 
6.  ………………………………………………. 
 
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน ….……(คณะ.........................)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
อ าเภอ ..............................     จังหวัด .............................................  

 

1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ...................................... 

2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. ....................................... 

        ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย 
 

1.6 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
(ผ่านเกณฑ์/  ไม่ผ่านเกณฑ์) 

หลักฐาน/   
ตารางอ้างอิง 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตารางที่ 1.1-2 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร  ตารางที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  ตารางที่ 1.1-3 

ตารางที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  ตารางที่ 1.1-6 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    ตารางที่ 1.1-7 
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  ตารางที่ 1.1-8 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 
 ตารางที่ 1.1-5 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 ตารางที่ 1.1-9 
ตารางที่ 1.1-10 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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หมายเหตุ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 11 

2. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารย์ประจ าหลักสู ตร     
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุ    
การขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 

 

 สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน  

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที ่2 
บัณฑิต 

 
2.1 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแตป่ีการศึกษาที่เริ่มใชห้ลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง 

2554       
2555       
2556       
2557       
2558       

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................  
…..........................................................…............................................................................................................ 
…..........................................................…............................................................................................................  
…..........................................................…............................................................................................................  
…..........................................................…......................................................... ................................................... 
…..........................................................…............................................................................................................  
 
2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2559 2558 2557 2556 ค่าเฉลี่ย 

 จ านวนจบในรุ่น      
จ านวนรับเข้าในรุ่น      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………...………………...…………………….… 
…...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….… 
…...……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….… 
…..........................................................….................................................................................................... ............. 
…..........................................................…......................................................................................................... ........ 
…...……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตร………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 10 
 

2.3 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก รุ่นจบปีการศึกษา 2558  
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

  
 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
   (2) ด้านความรู ้    
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา    
   (4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล    

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
 

   (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด    
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรทั้งหมด (คน)  

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (คน) 

 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) 
(อย่างน้อยร้อยละ 20) 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ค่าเฉลี่ย....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..............................................................
..................................................................... ...............................................................................................................  
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2.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งช้ี 2.2 ระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ ……………………………………………………………………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด   
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน .............. .............. 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน .............. .............. 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ค่าเฉลี่ย....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
............................................................. ......................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ....................................................................... 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

        วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน            
ภาวะเศรษฐกิจและการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกันเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา   / ปรับปรุงหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
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2.5 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     (ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับปริญญาโท) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพ์ 
 

   
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติ
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเผยแพร่     
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก   
13. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมดในหลักสตูร (คน)   
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องนักศึกษาและผูส้ าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโทในหลักสูตร 

  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 

 
 
2.6 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     (ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับปริญญาเอก) 
สรุปผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รบัการตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนกั จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ ์
 

   
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-8 

2.1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40  
 ตารางที่ 2.2-9 

2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 ตารางที่ 2.2-9 

2.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-9 
3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-10 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-11 

4.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-11 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-12 

5.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-12 
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร่    
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ 0.20   ตารางที่ 2.2-13 
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ประเภทการตีพิมพ์ น้ าหนกั จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-13 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-13 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-13 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-13 

11. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก   
12. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมดในหลักสตูร (คน)   
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องนักศึกษาและผูส้ าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอกในหลกัสูตร 

  

14. แปลงค่าคะแนนท่ีไดเ้ทียบกับคะแนนเตม็ 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ร้อยละ....  เกณฑ์ประเมนิ  :  .......  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปีนี้ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 

2.1 
 

 
บรรลเุป้าหมาย / 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา :  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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หมวดที ่3 
นักศึกษา 

 
3.1 การรับนักศึกษา  (ตัวบ่งชี้ 3.1) 
ผลการด าเนินงาน     อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การรับนักศึกษา 
1.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
1.2 มีการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
1.3 มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุม ปรึกษาหารือ วิจัยความพึงพอใจ หรือ ADLI 
ตามระบบ EdPEx) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
2.1 ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2.2 มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
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2.3 มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุม ปรึกษาหารือ วิจัยความพึงพอใจ หรือ ADLI 
ตามระบบ EdPEx) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

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

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.................................................................................. .................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ....................................................... 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.2) 
การด าเนินงาน    อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1.1 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
1.3 มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจัย ความพึงพอใจ หรือ ADLI 
ตามระบบ EdPEx) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
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1.5 มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
 
2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1 มีระบบและกลไก 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2.3 มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจัยความ พึงพอใจ หรือ ADLI 
ตามระบบ EdPEx) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
2.5 มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 

………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตร………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 18 
 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
................................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3) 
 
การด าเนินงาน    แสดงผลท่ีเกิด 
1) อัตราการคงอยู่   
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2) การส าเร็จการศึกษา  
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

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

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................. .................................. 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 :  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปีนี้ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 

3.1 
 

 
บรรลเุป้าหมาย / 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

3.2 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

3.3 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา :  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1) 

ผลการด าเนินงาน    อธิบายผลการด าเนินงาน 
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
2) ระบบการบริหารอาจารย์  
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
............................................................................................ .......................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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4.2 คุณภาพอาจารย์  (ตัวบ่งช้ี 4.2) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(ร้อยละ) 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
( ตัวบ่งช้ี 4.2 (1) ) 

 ตารางที่ 1.1-2 

- ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
( ตัวบ่งช้ี 4.2 (2) ) 

 ตารางที่ 1.1-2 

- ผลงานวิชาการของอาจารย ์
( ตัวบ่งช้ี 4.2 (3) ) 

 ตารางที่ 4.2-1- 
ตารางที่ 4.2-6 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
( ตัวบ่งช้ี 4.2 (4) ) 

 ตารางที่ 4.2-7- 
ตารางที่ 4.2-8 

4.3 สรุปจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2(1)) 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน  ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน  ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน  ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน  ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ   
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ   
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 

4.4 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2(2)) 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน  ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน  ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน  ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน  ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ  ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ   
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
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4.5 สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2(3)) 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก จ านวน ผลรวม

ถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่
ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่
ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   ตารางที่ 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   ตารางที่ 4.2.3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   ตารางที่ 4.2.4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

1.00   ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
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4.6 สรุป บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2(4)) 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จ านวน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1. ฐานข้อมูลระดับชาติ  TCI  ตารางที่ 4.2.7 
2. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  ตารางที ่4.2.8 
3. รวมบทความที่ได้รับการอ้างอิง   
4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด   
5. ค่าคะแนนท่ีได ้   

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
 

 
4.7 ผลที่เกิดกับอาจารย์   (ตัวบ่งชี้ 4.3) 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
แสดงผลท่ีเกิด 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
..................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................ ............................................................................................................................  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปีนี้ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 

4.1 
  บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

4.2 
 

(ค่าเฉลี่ย 4 ตัวบ่งชี้ (1) – (4)) 
บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

4.2 (1)     

4.2 (2)     

4.2 (3)     

4.2 (4)     

4.3 
  บรรลุเป้าหมาย/ 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา :  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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หมวดที ่5 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

5.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S I W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 

               
               
               

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

5.2 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  (ตัวบ่งชี้ 5.1) 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน    อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
...................................................................................... ................................................................ ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (ตัวบ่งช้ี 5.2) 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน   อธิบายผลการด าเนนิงาน 
-การก าหนดผู้สอน 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้    (มคอ.3 และ มคอ.4) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 
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หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
5.4 การประเมินผู้เรียน  (ตัวบ่งชี้ 5.3) 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน    อธิบายผลการด าเนินงาน 
-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
-การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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5.5 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

ดัชนตีัวบ่งชี้ (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้สิ้น ...... 
คน 

1.2 มีการจัดประชุม ...... คร้ัง ดังนี ้
       - คร้ังที่ 1 วันที.่.....เดือน......พ.ศ.......
สถานที.่....................จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม......คน คิดเป็นร้อยละ...... 
     - คร้ังที่ 2 วันที.่.....เดือน......พ.ศ.......
สถานที.่....................จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม......คน คิดเป็นร้อยละ...... 
     - คร้ังที่ 3 วันที.่.....เดือน......พ.ศ.......
สถานที.่....................จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

  ตัวอย่าง 
5.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
5.4.1.3 ใบลงชื่อการ
เข้าร่วมประชุม 
 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
[   ] กรณีไม่มี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 

TQF 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ

ประกาศ     
           TQF 

  ตัวอย่าง 
5.4.2.1 กรณีมี มคอ.1 
     1) มคอ.1   
     2) มคอ.2   
5.4.2.2 กรณีไม่มี มคอ.
1 
     1) ประกาศ TQF  
     2) มคอ.2   
 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 25...... มีจ านวน...... รายวิชา 
และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา25...... มี 
...... รายวิชา  
2.รายวิชาทีส่่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 25...... มีจ านวน ......
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
25...... มี จ านวน......รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 25...... มีจ านวน......รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...... มี

  ตัวอย่าง 
5.4.3.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้สอนในทุกรายวิชาที่
ระบุในแผนการศึกษา
ตามที่ระบุใน มคอ.2 
5.4.3.2 แบบสรปุการ
ส่งรายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3)  
5.4.3.3 แบบสรปุการ
ส่งรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถ้ามี) 
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ดัชนตีัวบ่งชี้ (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

จ านวน......รายวิชา    
  (ค าสั่งแต่งตั้งผูส้อนในทุกรายวชิาที่ระบุ
ในแผนการศึกษาตามที่ระบุใน มคอ.2  
เอกสารแนบหมายเลข..............) 
2. รายวิชาทีส่่ง มคอ.4 (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25......มี
จ านวน......รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 25...... มีจ านวน......รายวิชา 
 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...... มี จ านวน
......รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 25...... มี จ านวน ...... รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 25...... มีจ านวน ...... รายวิชา 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...... มี 
จ านวน ...... รายวิชา 
 
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1.ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 25...... มี จ านวน...... 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
25...... มี จ านวน......รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...... มี จ านวน
......รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 25...... มี จ านวน ...... รายวิชา  
 
 
 

  ตัวอย่าง 
5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา 
(มคอ.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6 ถ้ามี) (เอกสาร
แนบหมายเลข...........) 
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ดัชนตีัวบ่งชี้ (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

[   ] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 

  ตัวอย่าง 
5.4.5.1 มคอ.7 
 
 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

อธิบายผลการด าเนนิงานการททวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้
  

  ตัวอย่าง 
5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

[   ] มีผลการประเมินการด าเนนิงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมนิในปีที่
แล้ว 

  ตัวอย่าง 
5.4.7.1 มคอ.7 ปีที่แล้ว  
5.4.7.2  มคอ.7 ปีที่
ประเมิน  
5.4.7.3 มคอ.5 ปีที่แล้ว  
5.4.7.4  มคอ.3 ปีที่
ประเมิน  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

[   ] มีอาจารย์ใหม่ 
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น ...... คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ ...... คนหรือ
ได้รับค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ
สอน.......คน 
[   ] ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

  ตัวอย่าง 
5.4.8.1 ค าสั่งไป
ราชการเพื่อเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
มหาวิทยาลยั ระบุ......
หรือรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
ระดับคณะหรือรายงาน
การประชุมอาจารย์ใน
ระดับคณะ/หลักสตูร ที่
ระบุผู้รับผิดชอบในการ
ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์
ใหม่  

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

- มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น ...... คน 
1. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาเร่ือง ระบุ...... 
2. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาเร่ือง ระบุ...... 

- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ...... คน 

  ตัวอย่าง 
5.4.9.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  
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ดัชนตีัวบ่งชี้ (Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

- คิดเป็นร้อยละ ...... 
 

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนนุการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น ...... คน 

1. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาฯ เร่ือง ระบุ...... 
2. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาฯ เร่ือง ระบุ...... 

- ได้รับการพัฒนาฯ ...... คน 
- คิดเป็นร้อยละ ...... 
[   ] ไม่มีบุคลากรสายสนบัสนนุ 

  ตัวอย่าง 
5.4.10.1 รายงานการ
เข้ารับการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

[   ] มีนักศึกษาปีสดุท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิต

ใหม่ ...... คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
- ระดับความพงึพอใจ ...... 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 

  ตัวอย่าง 
5.4.11.1 ผลการ
ประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 
 

(12) ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

[   ] ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ ......  
[   ] ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ ได้
คะแนน...... 

  ตัวอย่าง 
5.4.12.1 รายงานการ
ส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

วิธีการค านวณ 
(1) จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนนิการได้จริง 
= ........................... 

(2) จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 25...... 

= ........................... 

(3) ร้อยละของผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= ........................ % 

 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
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5.6 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

[ ตัวอย่าง : ปญัหาเรื่องการใช้
ห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ กรณีมีวิชา
แกนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการจ านวนมาก] 

[ ตัวอย่าง : อาจไม่บรรลุวัตถปุระสงค์
ที่จะสร้างความช านาญในการใช้
เครื่องมือให้แก่นักศึกษา ] 

[ ตัวอย่าง : จัดชั่วโมงปฏิบัติเพิม่
หลังเรียน หรือ ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 
] 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ........................... 
 
5.7 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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5.8 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.................................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................. .. 
 

5.9 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
      
      
      
      
      
      
      
      

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................. ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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คุณภาพของการสอน 

5.10 การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.1) 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา)  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการศึกษา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

      
      
      
      
      
      
      

 

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

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
......................................................................... ............................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ........................................................... 
 
 
5.11 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน  
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
5.12 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

5.13 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนนุ 
    
    
    
    
    
    
    
    

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
........................................................................... ........................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ......................................................... 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปีนี้ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 

5.1 
 

 
บรรลเุป้าหมาย / 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

5.2 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

5.3 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

5.4 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

5.5 
 

 
บรรลเุป้าหมาย /  

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา :  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตร………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 38 
 

หมวดที ่6 
การบริหารหลักสูตร 

 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี 6.1) 
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน    อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
………………………………………..……....................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………………
…………………………………………….......................………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……....................................………………………………………………………………………………… 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ....  คะแนน 

หลักฐาน/ตารางประกอบ 
.......................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายปีนี้ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายปีต่อไป 

6.1 
 

 
บรรลเุป้าหมาย / 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา :  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

 
 
 
 

หมวดที ่7 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
7.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
[ตัวอย่าง] 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
อ่ืนๆ เช่นการท างานเป็นทีม การเป็น
ผู้น า ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

[ตัวอย่าง] 
ประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการคณะ เห็นด้วยใน
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก 
และวางแผนปรับหลักสูตร 

[ตัวอย่าง] 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ด าเนินการจัดแผนการท ากิจกรรม/
ฝึกอบรม และงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม อย่าง
ต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมเสริมใน
วิชา [รหัสและชื่อรายวิชา] ใน
ลักษณะการเชิญวิทยากร หรือ
ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การ
ท างานที่เก่ียวข้อง เน้นให้ อาจารย์
ผู้สอนในวชิาที่เก่ียวข้องกับการ
เขียนโปรแกรม ฝึกใช้งาน
โปรแกรม Open Source มากข้ึน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
7.2 การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .........................................  

 

การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
[ผลการประเมินหลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา] [ตัวอย่าง] 

จุดอ่อน : สถานท่ีให้บริการห้องปฏิบัติการไมเ่พียงพอ 
จุดแข็ง : 1) อาจารยผ์ู้สอนมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมี
ประสบการณ์จริงท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง  
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
[ตัวอย่าง] 
จะด าเนินการเพื่อเสรมิสรา้งจุดแขง็อย่างต่อเนื่อง และ
พยายามแก้ไขจุดอ่อนโดยเพิ่มสถานท่ีหรือหา
ห้องปฏิบัติการเพิม่ขึ้น 

[ตัวอย่าง] 
ปรับชั่วโมงการเข้าห้องปฏิบัติการให้เกิดกระจายของการใช้งานใน
หลายวิชา 

 
 

 

7.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑติ) 

การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
[ผลการประเมินหลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา] [ตัวอย่าง] 

จุดอ่อน : สถานท่ีให้บริการห้องปฏิบัติการไมเ่พียงพอ 
จุดแข็ง : 1) อาจารยผ์ู้สอนมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมี
ประสบการณ์จริงท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง  
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
[ตัวอย่าง] 
จะด าเนินการเพื่อเสรมิสรา้งจุดแขง็อย่างต่อเนื่อง และ
พยายามแก้ไขจุดอ่อนโดยเพิ่มสถานท่ีหรือหา
ห้องปฏิบัติการเพิม่ขึ้น 

[ตัวอย่าง] 
ปรับชั่วโมงการเข้าห้องปฏิบัติการให้เกิดกระจายของการใช้งานใน
หลายวิชา 
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7.4 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

กระบวนการประเมิน ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
[ตัวอย่าง การประเมินได้ด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถาม
ไปยังผู้ใช้บัณฑติ โดยหน่วยงาน....... รับผดิชอบด าเนินการ ซึ่ง
ได้จัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปี] 

[ตัวอย่าง] 
จุดอ่อน : ของบัณฑิตในเรื่องภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ระหว่างผูร้่วมงานและขาดความคดิสร้างสรรค์ 
จุดแข็ง : ของบัณฑิตคือการสู้งาน รับผิดชอบ ตั้งใจท างาน
สามารถท างานเป็นทีมได ้

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
[ตัวอย่าง] 
แก้ไขจุดอ่อนโดยเนน้ภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นตลอด 
4 ปี โดยในปีสุดท้ายเน้นการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท างานมากขึ้น อีกท้ังจัดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน หรือนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น การส่งประกวดแข่งขันระดับประเทศ 

[ตัวอย่าง] 
ขอเสนอให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบการเรียนใน
ทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เช่น ข้อสอบและเอกสารการ
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มคะแนนในการน าเสนองานแบบที่
มีความคิดใหม่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ

หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ

หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
[ตั วอย่ าง ] ในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่ านมา ในมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ที่คล้ายกัน อีก 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
..... ในคณะ...... ท าให้ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อยลง 
 

[ตัวอย่าง] ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรใน
สาขาที่ ใกล้ เคียงกันมากขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษา 
ทั้ งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ให้
สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีได้ จึงท าให้มี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ต่อหลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนใน
หลักสูตร น้อยลง 
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หมวดที ่8 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

8.1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

[ตัวอย่าง] การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาปรบัปรุง
หลักสูตร 

[ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รบัผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย ์

[ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ]  
กรณีไม่ส าเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก ............ 

[ตัวอย่าง] ปรับวิธีการ
สอนวิชาสัมมนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยเน้นการจัดสัมมนา
ทางวชิาการ 

[ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รบัผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย ์

[ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ]  
กรณีไม่ส าเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก ............ 

 [ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รบัผิดชอบ] 
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย ์

[ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ]  
กรณีไม่ส าเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก ............ 
 
 

 

8.2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
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8.3 ทิศทางการพัฒนา 
1) เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที ่... เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
2) แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางที่ ... แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
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8.4 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี……………… 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน  และ 
ผู้รับผิดชอบ………………………………………………… 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
4……………………………………………………………………..……….       
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
4……………………………………………………………………..……….       

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
4……………………………………………………………………..……….       

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
4……………………………………………………………………..……….       

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
4……………………………………………………………………..……….       
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  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษาอยู่
ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   

 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        

 

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
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ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์ 

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
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ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ชื่อวิทยานิพนธ ์

/การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลน่กรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       

 
ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.10) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     
     
     

 
ตารางที่ 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพ่ือ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-7 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) 
ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ตารางท่ี 2.2-8 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-9 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-10 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-11 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางท่ี 2.2-12 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ป ีที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 2.2-13 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  
ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตร………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 64 
 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลูTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย
นั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานท่ีว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการ

จดทะเบียน 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปัญญาออกให้เพื่อ

รับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผา่นประเมิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  

ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ตารางท่ี 4.2-7 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อ

บทความวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

      
      
      
      
      

 

 

ตารางท่ี 4.2-8 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมทุกท่าน 
ชื่อบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (ชื่อบทความ
วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-

ปี และเลขหน้า) 

ชื่อบทความวิจัยท่ีน าไปอ้างอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทความวิจัยชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับท่ี 

วัน- เดือน -ปี และเลขหน้า) 

วัน-เดือน-ปีที่ได้รับอ้างอิง 
(cited) 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิและทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี ... สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 
 

ผ่าน/ไมผ่่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑติ
ปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า หรอืประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาโททีไ่ดร้ับการ
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ดร้ับ 
การตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบท่ี 2  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    
คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบท่ี 3  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์     

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์   
     - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก  

 
  

 
     - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

  
 

     - ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   
   

     - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร  

  
   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์    

คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบท่ี 4  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตร………………………… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 72 
 

ตารางท่ี ... สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 
   

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    

คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบท่ี 5  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบท่ี 6  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  

 
ตารางท่ี...... การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

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

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
 
 
 
 

 


