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ข้อมูลทัว่ไป 

 
รหัสหลกัสูตร ................................ 

(สามารถตรวจสอบรหัสหลกัสูตรได้ที ่http://www.data3.mua.go.th/dataS/ 
โดยคลกิทีเ่มนู "ตารางอ้างองิ" ทางซ้ายมือ และเลอืกตารางที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล  

เลอืกค าว่า"หลกัสูตร") 
 

1.  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
 (จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ได)้ 

มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1.  1.  -  ควรระบุอาจารย์

 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
 กรณีหลกัสูตรระดบั
 บณัฑิตศึกษา 
-  ควรระบุวนัที่สภา
 มหาวทิยาลยัอนุมติั
 หลกัสูตร 
-  ควรระบุวนัที่ สกอ./สภา
 วชิาชีพ รับทราบหลกัสูตร 
-  กรณีมีการปรับปรุง 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
 ควรระบุ   1) บนัทึก
 ขอ้ความท่ีหลกัสูตรส่ง 
 สมอ 08 ไปยงั
 มหาวทิยาลยั หรือ 2) 
 วนัที่สภามหาวทิยาลยั
 อนุมติัและ สกอ.รับทราบ 

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

 

5. 
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ตารางที ่1.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ สถาบันท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 
ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ย้อนหลงั 5 ปี  
(ปีปฏิทิน 2556-2560) 

1 รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวทิยาลยั.....,  
พ.ศ.......  

พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 
สายวชิาการ เลขท่ีต าแหน่ง
..... 

 

2 ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวทิยาลยั.....,  
พ.ศ.......  

พนกังานมหาวทิยาลยั (ส่วน
งาน) สายวชิาการ สัญญาจา้ง 
ระหวา่งวนัท่ี....ถึงวนัท่ี..... 

 

3 อ. xxx  xxxxxxx .....   
4 อ. xxx  xxxxxxx .....   
5 อ. xxx  xxxxxxx .....   

 
 
ตารางที ่1.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิและ สถาบัน
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 
ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ 

ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพือ่รับปริญญา 

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

1 รศ. xxx  xxxxxxx วท.ม. สาขา...... 
มหาวทิยาลยั....., 
พ.ศ.......  

พนกังานมหาวทิยาลยั
ประจ า สายวชิาการ 
เลขท่ีต าแหน่ง..... 

  

2 ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx ปร.ด. สาขา...... 
มหาวทิยาลยั....., 
พ.ศ.......  

พนกังานมหาวทิยาลยั 
(ส่วนงาน) สายวชิาการ 
สัญญาจา้ง ระหวา่ง
วนัที่....ถึงวนัที่..... 

  

3 อ. xxx  xxxxxxx .....    
4 อ. xxx  xxxxxxx .....    
5 อ. xxx  xxxxxxx .....    

 
 
3.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน ……………………………. 
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องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัให้เป็นไปตามาตรฐาน 

 
 
(กรณีหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ควรอธิบายว่า หลกัสูตรมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร และมี
การบริหารจดัการอยา่งไร กรณีมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงานวา่
แต่งตั้งอาจารยท์่านใดมาทดแทน และจดัท าบนัทึกขอ้ความส่งสมอ. 08 ไปยงัส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) เม่ือใด เพื่อเสนอมหาวทิยาลยัและ สกอ. รับทราบต่อไป 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ควรอธิบายวา่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และอา้งอิงตารางท่ี 1.1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11 : การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดงักล่าวมาแลว้ก่ีปี ระยะเวลาการจดัการศึกษาของหลกัสูตรก่ีปี (5 ปี หรือ 6 ปี) จะครบรอบการปรับปรุง
หลกัสูตรปีใด และขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลกัสูตร  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  หลกัสูตร…………………………     ปีการศึกษา 2560 5 
 

(กรณหีลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 : จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ควรอธิบายว่า หลกัสูตรมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครบตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร และมี
การบริหารจดัการอยา่งไร กรณีมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ควรรายงานผลการด าเนินงานวา่
แต่งตั้งอาจารยท์่านใดมาทดแทน และจดัท าบนัทึกขอ้ความส่งสมอ. 08 ไปยงัส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) เม่ือใด เพื่อเสนอมหาวทิยาลยัและ สกอ. รับทราบต่อไป 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 : คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ควรอธิบายวา่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และอา้งอิงตารางท่ี 1.1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 : คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ควรอธิบายวา่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และอา้งอิงตารางท่ี 1.1 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 : คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ควรอธิบายวา่ อาจารยผ์ูส้อนมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และระบุคุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน
ตามท่ีก าหนดใน มคอ. 2 และอา้งอิงตารางท่ี 1.2 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 :   คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการ 
 ค้นคว้าอสิระ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ค าส่ังแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอสิระ (จากมหาวิทยาลยั) 

1 รศ. xxx  xxxxxxx  
2 ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3 อ. xxx  xxxxxxx  
4 อ. xxx  xxxxxxx  
5 อ. xxx  xxxxxxx  

 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 : คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 
ถา้หลกัสูตรก าหนดใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ควรรายงานขอ้มูลตามตาราง 
(กรณอีาจารย์ประจ า) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ค าส่ังแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(จากมหาวิทยาลยั) 
1 รศ. xxx  xxxxxxx  
2 ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3 xxx  xxxxxxx  
4 xxx  xxxxxxx  
5 xxx  xxxxxxx  

 
(กรณผู้ีทรงคุณวุฒิภายนอก) 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล ค าส่ังแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 (จากมหาวิทยาลยั) 
1 ดร. xxx  xxxxxxx  
2 นาย xxx  xxxxxxx  
3 xxx  xxxxxxx  
4 xxx  xxxxxxx  
5 xxx  xxxxxxx  

 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 7 : คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
(กรณอีาจารย์ประจ า) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

(จากมหาวิทยาลยั) 
1. รศ. xxx  xxxxxxx  
2. ผศ. ดร. xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  

 
(กรณผู้ีทรงคุณวุฒิภายนอก) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

(จากมหาวิทยาลยั) 
1. ดร. xxx  xxxxxxx  
2. นาย xxx  xxxxxxx  
3. xxx  xxxxxxx  
4. xxx  xxxxxxx  
5. xxx  xxxxxxx  

 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 8 : การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน...... คน  
ควรอธิบายการตีพิมพผ์ลงานผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีก าหนดใน มคอ. 2 และแสดงผลการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน
ของผูส้ าเร็จการศึกษาดงัตาราง 1.3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 

ช่ือและรหัสนักศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ปีที่ตีพมิพ์

เผยแพร่ 
1.   
2.   

 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 9 :  ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 
ควรอธิบายวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัมีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์และเกินกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดได้
ขอใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี อาจแสดงผลการด าเนินงานดงัตาราง 
 
ตารางที ่1.4  ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

ปีการศึกษา.... 
หมายเหตุ (กรณีท่ีมีภาระ
งานเกนิกว่าที่ก าหนด) 

นักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาที่
ท าการค้นคว้าอสิระ 

หน่วยภาระงาน 

1.xxx 2 3 3  

2. xxx - 6 2  

(กรณีท่ีจ านวนภาระงานเกินกวา่ท่ีก าหนด ใหแ้สดงหลกัฐานการไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยั) 
 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี 
 ผลงานวจัิยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
ควรอธิบายวา่อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระมีผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอสิระ 

ช่ือผลงานวิจัย ปีที่ท างานวิจัย 

1.   

2.   

3.   

 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 11 :  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
ควรอธิบายว่า หลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดรับนักศึกษาปีไหน เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร
ดงักล่าวมาแลว้ก่ีปี ระยะเวลาการจดัการศึกษาของหลกัสูตรก่ีปี (2 ปี 3 ปี หรือ 4 ปี) จะครบรอบการปรับปรุง
หลกัสูตรปีใด และขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลกัสูตร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
  
สรุปผลการประเมิน 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 

 
 
ตัวบ่งช้ี 2.1 :  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด  
ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินเทียบกบัจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต  
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต  

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
ตัวบ่งช้ี 2.2 :  (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบณัฑิตทั้งหมด   
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นบัรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จ านวนบณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา   
จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จ านวนบณัฑิตท่ีอุปสมบท   
จ านวนบณัฑิตท่ีเกณฑท์หาร   

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั................................................ 
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 การวิเคราะห์ผลที่ได้ (ควรวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้
ขอ้มูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีผา่นมาและสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดสอน
สาขา/สาขาวชิาเดียวกนั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
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ตัวบ่งช้ี 2.2 : (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการ 
 ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท (ปีปฏิทิน) 

 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษา)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา  

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
ตารางที ่2.2.1  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
 (ส าหรับการรายงานผลงานทางวชิาการ) 

ช่ือและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง (ค่าน ้าหนกั 0.10) 
1.   
2.   
บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (ค่าน ้าหนกั 0.20) 
1.   
2.   
บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติฯ (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน ้าหนกั 0.60) 
1.   
2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.   
2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.    
2.    
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
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ช่ือและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

1.    
2.    
ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
1.    
2.    

 
ตารางที ่2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
 (ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์) 

ช่ือและรหัสนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษา ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน ้าหนกั 0.20) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ค่าน ้าหนกั 0.60) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเชียน/นานาชาติ (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
1.   
2.   
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องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.1 : การรับนักศึกษา 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล/แผนการพฒันาปรับปรุงใหค้รบทุก
ประเด็น ท่ีท าใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลกัสูตร 
3.1.1  การรับนักศึกษา 
  1)  ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินการ      
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุม ปรึกษาหารือ วิจยัความ                       
พึงพอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4) มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5) มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  1)  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2)  มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินการ 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใชว้ธีิการศึกษา สังเคราะห์ ประชุม ปรึกษาหารือ วิจยัความพึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5) มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 :  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
(ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล/แผนการพฒันาปรับปรุงใหค้รบทุก
ประเด็น ท่ีท าให้นกัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุขและมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต) 
 
3.2.1  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
  1) ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใชว้ธีิการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วจิยั ความพึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5) มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.2 การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจัยความ              
พึงพอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.3 การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 3.3 :  ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
 
3.3.1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลกัสูตร 4 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า (1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปีการศึกษา 2560 
(3) 

2558 2559 2560 

2555      

2556      

2557      

 
3.3.1  การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลกัสูตร 5 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า (1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปีการศึกษา 2560 
(3) 

2558 2559 2560 

2554      

2555      

2556      

 
3.3.1 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา (กรณีหลกัสูตร 2 ปี) 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า (1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปีการศึกษา 2560 
(3) 

2558 2559 2560 

2557      

2558      

2559      
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  (1)  อตัราการคงอยู่  =    (1)−(3) x 100

(1)
 

 
ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ร้อยละการคงอยูข่องนกัศึกษา    

 
 

  (2) อตัราส าเร็จการศึกษา  =    (2) x 100

(1)
 

 
ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษา 

   

 
 
3.3.2 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
 
3.3.3 ความพงึพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการทีด่ าเนินการในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 

ประเดน็การประเมิน 
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
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ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

จ านวนขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา     
จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข     

ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข     

 
ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 

 
 
ตัวบ่งช้ี 4.1 :  การบริหารและพฒันาอาจารย์  
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล /แผนการพฒันาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ท าให้หลกัสูตรมีอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมใหมี้การเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถของอาจารยเ์พื่อสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการของหลกัสูตร 
 
4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใชว้ธีิการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วจิยัความพึงพอใจ 
หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.1.2 การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิ จยัความ พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.1.3 การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 4.2 : คุณภาพอาจารย์ 
 
1) ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
ทั้งหมด 

คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ตรี โท เอก 

     

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
2) ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวชิาการ  

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรท้ังหมด 

อาจารย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ร้อยละอาจารย์ประจ า

หลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

      

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
3) ผลงานวชิาการของอาจารย์  
 
ตารางที ่3.1  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (ค่าน ้าหนกั 0.20) 
1.   
2.   
บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติฯ (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน ้าหนกั 0.60) 
1.   
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ช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.   
2.   
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.    
2.    
บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
1.    
2.    
ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
1.    
2.    

 
ตารางที ่3.2 ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  

ช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร ช่ือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
แหล่งตีพมิพ์เผยแพร่/ 
ปีที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ online (ค่าน ้าหนกั 0.20) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (ค่าน ้าหนกั 0.40) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ค่าน ้าหนกั 0.60) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน ้าหนกั 0.80) 
1.   
2.   
งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน ้าหนกั 1.00) 
1.   
2.   
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ผลลพัธ์การด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน ้าหนักผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด 
ร้อยละผลรวมถ่วงน ้าหนักต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
   

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
4)  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ  
 SCOPUS (เฉพาะหลกัสูตรปริญญาเอก) 
 
ผลงานทีไ่ด้รับการอ้างองิ 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.....- พ.ศ.....) 

ช่ืออาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

ช่ือผลงาน ปีที่ตีพมิพ์ ฐานข้อมูลท่ีตีพมิพ์ 
จ านวนคร้ังที่ได้รับการ
อ้างองิ (พ.ศ.ที่ได้รับ

การอ้างองิ) 
1.  Xxx xxx 2558 SCOPUS 1 คร้ัง (2558) 
2.  Xxx xxx 2557 TCI 2 คร้ัง (2558, 2559) 
3.      

4.      

5.      

 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิ 5 ปี
ย้อนหลงั 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท้ังหมด อตัราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการ
อ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 
 
 ค่าเฉลีย่ผลการประเมินตัวบ่งช้ี 4.2 เท่ากบั ................................................. 
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ตัวบ่งช้ี 4.3 : ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
 
1)  อตัราการคงอยู่ของอาจารย์    

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ที่มีการ
เปลีย่น แปลง 

ร้อยละการคงอยู่
ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ที่มีการ
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละการคงอยู่
ของอาจารย์ 

จ านวนรายช่ือ
อาจารย์ที่มีการ
เปลีย่นแปลง 

ร้อยละการคงอยู่
ของอาจารย์ 

      

 
2)  ความพงึพอใจของอาจารย์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อการบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
(ในตวับ่งช้ี 4.1) มีค่าเท่ากบั..... รายละเอียดดงัตาราง 
 

ล าดบั ประเดน็การประเมิน 
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ  (คะแนนเต็ม 5.00) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

     

     

     

     

     

     

 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตร 
 
สรุปผลรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปีการศึกษา 
จ านวนการกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
            
            
            
            
            

 
 
ตัวบ่งช้ี 5.1 :  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล/แผนการพฒันาปรับปรุงใหค้รบทุก
ประเด็น 
 
5.1.1 หลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร ข้อมูลทีใ่ช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ 
 ของหลกัสูตร   
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวชิา และ
รายงานเฉพาะวชิาท่ีคณะรับผิดชอบ 
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  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวชิาน้ัน ๆ 
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.1.3 หัวข้อวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษาเหมาะสมกบัปรัชญา วสัิยทศัน์ และ 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและสอดคล้องกบัระดับของหลกัสูตร 
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 5.2 :  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล/แผนการพฒันาปรับปรุงใหค้รบทุก
ประเด็น ท่ีท าใหก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน การจดัการศึกษาเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ก่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
5.2.1 การพจิารณาก าหนดผู้สอน  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.2 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 และการจัดการเรียนการสอน 
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.4 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.5 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกบัสาขาวชิา 
 และความก้าวหน้าของศาสตร์   
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.6 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ีความ 
 เช่ือมโยง สอดคล้อง หรือสัมพนัธ์กบัหัวข้อวทิยานิพนธ์ 
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2.7 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 5.3 : การประเมินผู้เรียน 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล /แผนการพฒันาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็นท่ีสะทอ้นสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ให้ขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูส้อนและ
ผูเ้รียนมีแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3.3 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)  
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5.3.4 การประเมินวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา   
  1)  มีระบบและกลไก 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  มีการประเมินกระบวนการ (ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจยัความ  พึง
พอใจ หรือ ADLI ตามระบบ EdPEx) 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 
   ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 : ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตามทีร่ะบุใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 
 

ตัวอย่าง ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมหลกัสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละสองคร้ัง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 
อย่างน้อยร้อยละ 80  และมีการบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 

 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหค้รบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร อยา่ง
นอ้ยก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหค้รบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิด
สอนในหลกัสูตร ภายใน 30 วนั หลงัวนัปิดภาคการศึกษา 

 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของวชิาเอก/วชิาบงัคบัท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  ไดรั้บค าแนะน าดา้นการบริหาร
จดัการหลกัสูตร 

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

10. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

11. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

 

รวมตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในปีนี้  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการด าเนินงานผ่าน  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ด าเนินงานผ่านในปีนี้  

 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
 

ควรอธิบายผลการด าเนินงานและ
อ้างองิเอกสารหลักฐาน 

ประกอบผลการประเมิน 
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การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      

 
รายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    

 
รายวชิาทีส่อนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวชิา 
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คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวชิาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่มี 

     

     

     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทกัษะทางปัญญา   
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลและความ
รับผดิชอบ 

  

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร   มี  ไม่มี  
 จ านวนอาจารยใ์หม่ …………………… จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวชิา 
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กจิกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ 
อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

    

    

    

    

 
 
การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ในอนาคต 
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องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
ตัวบ่งช้ี 6.1 :  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ควรอธิบายระบบและกลไก ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีได ้และผล/แผนการพฒันาปรับปรุงให้ครบทุก
ประเด็น ท่ีสะทอ้นการจดัเตรียมส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
1) ระบบการด าเนินงานของหลกัสูตร/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพือ่ให้มีส่ิง 
 สนับสนุนการเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
2) จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุน 
 การเรียนรู้  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
 สรุปผลการประเมิน : คะแนนท่ีได ้เท่ากบั ................................................ 
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ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมนิ 

 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลกัสูตร 
   
   
   

 
 

สรุปการประเมินหลกัสูตร 
 
การประเมินจากผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา   

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 
 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

    

    

    

 
 
ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวชิา การเปลีย่นแปลง

วธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
 
3.  กจิกรรมการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบติัการแต่ละแผน วนัท่ีคาดวา่จะส้ินสุดแผน และผูรั้บผดิชอบ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
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สรุปผลการประเมนิ 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ี ระดบัหลกัสูตร 

องค์ประกอบ ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน   

ตวับ่งช้ี 1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ. 

1.  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

2.  คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   

3.  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  

4.  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน   

5.  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  

6.  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)  

7.  คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์  

8.  การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  

9.  ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา  
10.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวจิยั 
 อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
11.  การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต   
ตวับ่งช้ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ตวับ่งช้ี 2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวจิยัของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(ปริญญาตรี)  
 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่ (ปริญญาโท)  
 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่ (ปริญญาเอก)  

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   

ตวับ่งช้ี 3.1 การรับนกัศึกษา   

ตวับ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  

ตวับ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา   
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องค์ประกอบ ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   

ตวับ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์  

ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์  

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  

 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)  

ตวับ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์   

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

ตวับ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร   

ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน   

ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้   

สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบ ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลีย่ของตวับ่งช้ีในองค์ประกอบที ่2-6   
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1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  :  …………………………………………………… 
 ลายเซ็น  :  ……………………………………………………  
 วนัท่ีรายงาน : …………………………………………………… 
 
2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  :  …………………………………………………… 
 ลายเซ็น  :  ……………………………………………………  
 วนัท่ีรายงาน : …………………………………………………… 
 
3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  :  …………………………………………………… 
 ลายเซ็น  :  ……………………………………………………  
 วนัท่ีรายงาน : …………………………………………………… 
 
4. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  :  …………………………………………………… 
 ลายเซ็น  :  ……………………………………………………  
 วนัท่ีรายงาน : …………………………………………………… 
 
5. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  :  …………………………………………………… 
 ลายเซ็น  :  ……………………………………………………  
 วนัท่ีรายงาน : …………………………………………………… 
 
 
เห็นชอบโดย  :  …………………………………………………………(หวัหนา้สาขา) 
ลายเซ็น  :  ………………………………………………………… 
วนัท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 
 
เห็นชอบโดย  :  ………………………………………………………… (คณบดี) 
ลายเซ็น  :  ………………………………………………………… 
วนัท่ีรายงาน : ………………………………………………………… 
 


