แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558
(ปกใน)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
รอบ 9 เดือน

ระดับหลักสูตร
รหัสหลักสูตร ..........................................................
ชื่อหลักสูตร ............................................................
สำขำวิชำ................................................................
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....
คณะ .......................................................................

มหำวิทยำลัยสวนดุสติ
ข้อมูล ณ วันที่.......... เดือน........... พ.ศ. ..........

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. บทนำ (ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตรพอสังเขป)
ปรัชญำ..........................................................................................
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร .............................................................สำขำวิชำ....................................
การประเมินตนเองตามผลการดาเนินงานของหลักสูตร......................................... สาขาวิชา..........................
คณะ............................ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน) มีผลการดาเนินงาน “ได้
มาตรฐาน”/ “ไม่ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ...........
(........ คะแนน)

สำรบัญ

หมวดที่
บทสรุปผูบ้ ริหำร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
หมวดที่ 2 อำจำรย์
การบริหารหลักสูตร
คุณภาพอาจารย์
ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมวดที่ 3 นักศึกษำและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
การรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลที่เกิดกับนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี)
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรำยวิชำ ของหลักสูตรและคุณภำพกำรสอนในหลักสูตร
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้ประเมิน
หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 8 แผนกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร
ภำคผนวก
สรุปผลกำรประเมิน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป

ตัวบ่งชี้

1.1
4.1
4.2
4.3
3.1
3.2
3.3
2.1
2.2
2.2
2.2

5.1
5.2
5.3
5.4
6.1

หน้ำ

รหัสหลักสูตร
มคอ.1
ระดับคุณวุฒิ

คุณลักษณะหลักสูตร
วันที่สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร
ภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนครั้งแรก
วันที่ สกอ. รับทรำบ
สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

กรณีเปิดสอนนอกที่ตั้ง
- วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบให้
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
- วันที่เริ่มเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง
- เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จัดการศึกษา
- วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบ
(ข้อมูลส่วนนีน้ ำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อที่ 10)

 มี มคอ.1
 ไม่มี มคอ.1
 ปริญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 วิชาการ
 วิชาชีพ
 ปฏิบัติการ

 ในมหาวิทยาลัย
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (โปรดระบุ)
..................................................................................
..................................................................................

1.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 (วันที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล (ระบุตำแหน่งทำงวิชำกำร)

หมำยเหตุ

อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

(2) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน (ข้อมูลปีกำรศึกษำที่ประเมิน)
ที่
ชื่อ-สกุล (ระบุตำแหน่งทำงวิชำกำร)
1 อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
2
3
4
5

หมำยเหตุ

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ ให้อธิบายไว้ในหมายเหตุเพิ่มเติม

1.3 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่1 กำรกำกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรกำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.)

อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญำตรี)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.

เลขที่สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน
ตัวอย่างเช่น 3 3499 00187 XX X

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญำตรี)
ตำแหน่งวิชำกำร
รำยชื่ออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัจจุบนั
1.
2.
3.
4.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติงำน
(เฉพำะหลักสูตร
ประเภทวิชำชีพ/
ปฏิบัติกำร)

รำยชื่ออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัจจุบนั
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เอก
ตรี
โท
เอก

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ปริญญำตรี)
รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติงำน
(เฉพำะหลักสูตร
ประเภทวิชำชีพ/
ปฏิบัติกำร)

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอน (ปริญญำตรี)
กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์ประจำ
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
1.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก

2.

ตรี
โท
เอก

3.

ตรี
โท
เอก

4.

ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ระบุข้อมูลเฉพำะกรณีที่คุณวุฒิหรือตำแหน่งวิชำกำร
ไม่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน

รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ระบุข้อมูลเฉพำะกรณีที่คุณวุฒิหรือตำแหน่งวิชำกำร
ไม่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................

ตรี
โท
เอก

กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
1.
2.
3.
4.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่
เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำที่สอน

รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน

5.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 10 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด (ปริญญำตรี)
ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่
เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

หลักฐำนอ้ำงอิง

หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน
ตัวอย่างเช่น 3 3499 00187 XX X

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำที่สอน

รำยชื่ออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัจจุบนั
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง)
รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
1.
2.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
3.
4.
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอน (ประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง)
กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์ประจำ
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
1.

2.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก

ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ระบุข้อมูลเฉพำะกรณีที่คุณวุฒิหรือตำแหน่งวิชำกำร
ไม่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน

รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ

3.

ตรี
โท
เอก

4.

ตรี
โท
เอก

5.

ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ระบุข้อมูลเฉพำะกรณีที่คุณวุฒิหรือตำแหน่งวิชำกำร
ไม่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ผลงานวิชาการ
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ........................................

กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
1.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่
เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำที่สอน

รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
2.
3.
4.
5.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่
เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 10 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด (ประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง)
ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

หลักสูตรระดับปริญญำโท หรือหลักสูตรระดับปริญญำเอก

ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำที่สอน

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่สัญญำจ้ำง/
หมำยเลขบัตรประชำชน
ตัวอย่างเช่น 3 3499 00187 XX X

1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
รำยชื่ออำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัจจุบนั
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์ประจำ
วิชำที่สอน
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ

1.

ตรี
โท
เอก

2.

ตรี
โท
เอก

3.

ตรี
โท
เอก

4.

ตรี
โท
เอก

5.

ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตำแหน่งวิชำกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำน
วิชำกำร
ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

ระบุข้อมูลเฉพำะกรณีที่คุณวุฒิหรือ
ตำแหน่งวิชำกำร
ไม่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ...............
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ...............
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ...............
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ...............
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ................
 รายวิชาที่ศึกษาระหว่างศึกษา
(โปรดระบุรายละเอียด) ...............
 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
(โปรดระบุรายละเอียด) ................

กรณีอำจำรย์ผู้สอนเป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี)
รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอน
1.
2.
3.
4.
5.

รำยวิชำที่
สอน

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

รำยชื่ออำจำรย์
ประจำที่เป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ

ประสบกำรณ์ทำงำนที่
เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอน

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
รำยชื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักและอำจำรย์ที่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ

หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำร
ค้นคว้ำอิสระ
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

ตำแหน่งวิชำกำร
ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บกำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก) (ถ้ำมี)

กลุ่มสำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หัวข้อวิทยำนิพนธ์

ระดับ
รำยชื่ออำจำรย์ที่
กำรศึกษำ
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม
ที่จบ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

ชื่อหลักสูตร
ทีจ่ บ
กำรศึกษำ

สำขำวิชำ
ที่จบ
กำรศึกษำ

ชื่อ
กลุ่มสำขำวิชำ
สถำบัน
ที่จบ
ที่จบ
ตำม ISCED
กำรศึกษำ

ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)

ตำแหน่งวิชำกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หลักฐำนกำรเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัย
(เฉพำะกรณีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเท่ำนั้น)

ตำแหน่ง
หัวข้อ
วิทยำนิพนธ์
1.

รำยชื่ออำจำรย์
ผู้สอบ
วิทยำนิพนธ์
1.
2.
3.

2.

1.
2.
3.

ระดับ
กำรศึกษำ
ที่จบ
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 ประธาน
 กรรมการ
 ที่ปรึกษา

สำขำวิชำ
ชื่อหลักสูตร
ที่จบ
ทีจ่ บกำรศึกษำ
กำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน
ที่จบ
กำรศึกษำ

กลุ่ม
สำขำวิชำ
ที่จบ
ตำม ISCED

ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

ตำแหน่งวิชำกำร

ผลงำนวิชำกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ระบุด้าน เช่น
วิทยาการคอมพิวเตอร์)

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
ลำดับ
1

ชื่อ – สกุล ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

แผน
 ก1

ชื่อผลงำนที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

วำรสำร/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่พิมพ์/วันที่เผยแพร่

หลักฐำนกำรเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัย
(เฉพำะกรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
เท่ำนั้น)

 ก2
ข
 ก1
 ก2
ข
 ก1
 ก2
ข

2
3

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 9 ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
ลำดับ
1
2
3

ชื่อ – สกุล

อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ

ระดับกำรศึกษำที่จบ

ตำแหน่งวิชำกำร

จำนวนนักศึกษำที่ดูแล (คน)
วิทยำนิพนธ์
กำรค้นคว้ำอิสระ

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ 10 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด (ปริญญำโท หรือปริญญำเอก)
ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.1

ผลกำรดำเนินงำน
.... ข้อ

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

หมวดที่ 2 อำจำรย์
2.1 กำรบริหำรอำจำรย์
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 กำรบริหำรอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
กำรรับและแต่งตั้ง
อธิบายผลการดาเนินงาน (1.ระบบและกลไก 2. การ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร นาไปสู่การปฏิบัติ 3. การประเมินกระบวนการ 4.การ
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัตทิ ี่ดี)

หลักฐำนอ้ำงอิง

กำรบริหำรอำจำรย์

กำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำจำรย์

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
4.1

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
..... คะแนน

2.2 คุณภำพอำจำรย์
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 กำรบริหำรอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) ร้อยละอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก = ……………
รายละเอียดดังนี้
อำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

จำนวน (คน)

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก

ร้อยละ ...

(2) ร้อยละอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร = ……………
รายละเอียดดังนี้
อำจำรย์ตำมตำแหน่งวิชำกำร

จำนวน (คน)

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ร้อยละอำจำรย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชำกำร

ร้อยละ ...

(3) ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ =…………….….
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2
ตำรำงที่ 2.1-1 สรุปจำนวนผลงำนวิชำกำรและผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระดับคุณภำพ
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

น้ำหนัก จำนวน
0.20
0.40

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

ระดับคุณภำพ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
2.2 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

น้ำหนัก จำนวน

0.40
0.60

4.1 บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ชาการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดับ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
0.80
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 1.00
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
1.00
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1.00
5.6 ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5.7 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
1.00
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0.20
online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.80
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1.00
11. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการทั้งหมด
12. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
14. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ข้อ 11+ ข้อ 12)
15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
[(ข้อ 14/ ข้อ13)*100]
16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักฯ ที่กาหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จาแนกตาม
ระดับการศึกษา]**

**หมำยเหตุ การแปลงค่าคะแนน จาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

หลักสูตรระดับปริญญำโท
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญำเอก
- ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ตำรำงที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรและผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อผลงำน

วำรสำร/
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ปีที่พิมพ์/
วันที่เผยแพร่

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

1
2
3
4
5

(4) จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก) อัตราส่วน = …………
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.2-1, 2.2-2 และ 2.2-3

ตำรำงที่ 2.2-1 สรุปจานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
1. จานวนบทความวิจัย/วิชาการทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI
2. จานวนบทความวิจัย/วิชาการทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
3. จานวนบทความวิจัย/วิชาการทีต่ ีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และได้รับการอ้างอิง
4. จานวนบทความวิจัย/วิชาการทีต่ ีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และได้รบั การอ้างอิง
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
6. อัตราส่วนจานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร [(ข้อ 3 + ข้อ 4/)/ ข้อ 5]
7. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 6*5)/อัตราส่วนจานวนบทความฯ ที่กาหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จาแนกตามกลุ่ม
สาขา]**

จำนวน

**หมำยเหตุ การแปลงค่าคะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

ตำรำงที่ 2.2-2 บทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อบทควำมวิจยั ที่ได้รบั กำรอ้ำงอิง
(ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อวำรสำรทีต่ ีพิมพ์
ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี และเลขหน้ำ)

ชื่อบทควำมวิจยั ที่นำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจยั ชื่อวำรสำรทีต่ ีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ปี และเลขหน้ำ)

วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับอ้ำงอิง

ตำรำงที่ 2.2-3 บทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริ ญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำ งอิงในฐำนข้อมูล Scopus ต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ชื่อบทควำมวิจยั ที่ได้รบั กำรอ้ำงอิง
(ชื่อบทควำมวิจัย ชื่อวำรสำรทีต่ ีพิมพ์
ปีที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี และเลขหน้ำ)

ชื่อบทควำมวิจยั ที่นำไปอ้ำงอิง (ชื่อผู้วิจัย ชื่อ
บทควำมวิจยั ชื่อวำรสำรทีต่ ีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่
วัน- เดือน -ปี และเลขหน้ำ)

วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับอ้ำงอิง

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (3)
4.2 (4)

ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ..................
ร้อยละ..................
ร้อยละ..................
ร้อยละ..................

ผลคะแนนประเมินตนเอง
.................คะแนน
.................คะแนน
.................คะแนน
.................คะแนน

.................คะแนน

.................คะแนน

(เฉพาะปริญญาเอก)

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2

2.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 กำรบริหำรอำจำรย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
(1) อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์
รำยชื่ออำจำรย์

ปีกำรศึกษำ 2558

ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560

คงอยู่ เกษียณ ลำออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลำออก อื่น ๆ คงอยู่ เกษียณ ลำออก อื่น ๆ

1.
2.
3.
4.
5.

(2) ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ (คะแนนเต็ม 5)
ประเด็นกำรประเมิน

ปีกำรศึกษำ 2558

คะแนนประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2559

ปีกำรศึกษำ 2560

1.
2.
3.
4.
5.
คะแนนเฉลี่ย

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

ผลกำรดำเนินงำน

ผลคะแนนประเมินตนเอง

4.3

..... คะแนน

..... คะแนน

หมวดที่ 3 นักศึกษำและบัณฑิต
3.1 ข้อมูลนักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนที่
ประกำศรับ

จำนวนผู้มีสิทธิ
เข้ำศึกษำ

จำนวนนักศึกษำ
รับเข้ำจริง

รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุน่ ปีการศึกษา 25....
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
รุ่นปีการศึกษา 25…
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25….
รุ่นปีการศึกษา 25...

จานวน
นักศึกษา
รับเข้า

จานวนที่
ลาออกและ
25…. 25…. 25....
คัดชื่อออก*

จานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
25…. 25….

อัตราคงอยู่
(ร้อยละ)

* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ทางานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จานวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : ………. คน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 กำรรับนักศึกษำ

(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
กำรรับนักศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง

อธิบำยผลกำรดำเนินงำนทีแ่ สดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมิน
กระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนว
ปฏิบัติที่ดี)

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อน
เข้ำศึกษำ

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

ผลกำรดำเนินงำน

ผลคะแนนประเมินตนเอง

3.1

..... คะแนน

..... คะแนน

3.3 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนอ้ำงอิง
กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำ อธิบำยผลกำรดำเนินงำนทีแ่ สดงถึง
วิชำกำรและแนะแนวแก่นัก ศึก ษำใน (1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.
การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
ระดับปริญญำตรี
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

กำรควบคุ ม ระบบกำรดู แ ลกำรให้
ค ำ ป รึ ก ษ ำ วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษำ
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำร
เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
- กำรจั ด สวั ส ดิ ก ำรนัก ศึก ษำ/บริกำร
นักศึกษำมีมำตรฐำน
- กำรสื่อสำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับ
สมัครนักศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรแจ้งผล
กำรเรียน และกำรขึ้นทะเบียนบัณฑิต

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
3.2

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
..... คะแนน

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ
(ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ประเด็นกำรประเมิน
อัตรำกำรคงอยู่
แสดงผลที่เกิด
(ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร)
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ
(ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
25............

ชั้น
ปีที่ 1

จำนวนนักศึกษำคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น ลำออก/ เสียชีวิต ฯ/ อัตรำ
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 คัดชื่อออก ย้ำย กำรคงอยู่

ประเด็นกำรประเมิน
25............
25............
25............
25............

* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ทางานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำ …………………………………………………………………………...........................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

กำรสำเร็จกำรศึกษำ
แสดงผลที่เกิด
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ
(ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เริ่มใช้หลักสูตร)
25.....
25.....
25.....
25.....

ปีกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ

25......... 25........ 25........ 25........

จานวนรับเข้า
จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนรับเข้า
จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนรับเข้า
จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวนรับเข้า
จานวนจบในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ…………………………………………………………………...............................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

- ควำมพึงพอใจ
ประเด็นกำรประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6. จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
7. จำนวนนักศึกษำที่ตอบแบบสำรวจ

ปีกำรศึกษำ
2558

ผลดำเนินกำร
ปีกำรศึกษำ
2559

ปีกำรศึกษำ
2560

ประเด็นกำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน

- ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
3.3

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
..... คะแนน

3.5 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา .................

วันที่สารวจ ………………………

ข้อมูลพื้นฐำน

จำนวน

หลักฐำนอ้ำงอิง

1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
3. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
4. ผลรวมของค่ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น บั ณ ฑิ ต กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่ อ
ผู้ ส าเร็จ การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)
หมำยเหตุ :จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
2.1

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
.... คะแนน

3.6 กำรได้งำนทำหรือผลงำนวิจัยของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา ........................วันที่สารวจ ………………………
ข้อมูลพื้นฐำน
หน่วยวัด
จำนวน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด
คน
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
คน
3. จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นบั
คน
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
4. จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
คน
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
คน
6. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
คน
7. จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
คน
8. จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
คน
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ
ภายใน 1 ปี
10 ค่ า เฉลี่ ย เงิ น เดื อนหรื อ รายได้ ต่ อเดื อน ของผู้ ส าเร็ จ บาท
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

กำรวิเครำะห์ผลที่ได้
วิ เ คราะห์ผลการเปลี่ย นแปลงหรือ แนวโน้ม ของการได้งานท า โดยใช้ ข้ อ มูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิ จ และการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

3.7 กำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาผลงาน

ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ประเภทกำรตีพิมพ์

ค่ำ
ผลรวมถ่วง
จำนวน
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0.10
0.20

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น 0.40
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
0.80
อนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
1.00
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

3.8 กำรเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาผลงาน

ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ระดับคุณภำพ
- บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ค่ำน้ำหนัก

จำนวน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

ผลกำรดำเนินงำน

ผลคะแนนประเมินตนเอง

2.2

ร้อยละ ...

..... คะแนน

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตรและคุณภำพกำรสอนในหลักสูตร
4.1 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร
สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำค/ปีกำรศึกษำ (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
เปิดสอนทั้งหมด...................รายวิชา ดังนี้
รหัส ชื่อ
ที่ วิชำ

ร้อยละกำรกระจำยของเกรด
จำนวนนักศึกษำ
ภำค/ปี อำจำรย์
กำรศึกษำ ผู้สอน
A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน

สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำในปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ
ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ในแต่ละปีกำรศึกษำ
(ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เริ่มใช้
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
หลักสูตร)
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
2560
2559
2558
2557
2556

ชั้น
ปีที่ 6

4.2 คุณภำพหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล (กรณีเปิดสอน ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ระบุกำร
ดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงหลักสูตรในมหำวิทยำลัยและศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง)
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-5.4
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
กำรออกแบบหลักสูต ร และ อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
สำระรำยวิชำในหลักสูตร

หลักฐำนอ้ำงอิง

กำรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
ทั น สมั ย ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ
ในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
กำรกำหนดผู้สอน
อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
กำรกำกับ ติดตำม และ
ตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำร
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดั บ ปริ ญ ญำตรี ที่ มี ก ำร
บู ร ณำกำรกั บ กำรวิ จั ย กำร
บริ ก ำรวิ ช ำกำรทำงสั ง คม
และท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์
และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำให้สอดคล้องกับ
สำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของ
ศำสตร์
กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษำที่มี
ควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
กำรช่วยเหลือ กำกับ ติดตำมใน
กำรท ำวิ ทยำนิ พนธ์ และกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง

ตัวบ่งชี้
ค้ นคว้ ำอิ สระและกำรตี พิ มพ์
ผลงำนในระดับบัณฑิตศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
กำรประเมิ นผลกำรเรี ยนรู้ ตำม อธิบำยผลกำรดำเนินงำน
ก ร อ บ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
กำรตรวจสอบกำร
ประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษำ
กำรก ำกั บ กำรประเมิ น กำร
จั ด กำรเรี ย นกำรสอนและ
ประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และ
กำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษำ

หลักฐำนอ้ำงอิง

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7)
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน(Key
Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า
(ถ้ามี)

ผลดำเนินกำร
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

* **

หลักฐำนอ้ำงอิง

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน(Key
Performance Indicators)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
ของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ด าเนิ น การของประสบ ก ารณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
ของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภ า ย ใ น 6 0 วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิช าที่ เปิ ดสอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7) มีการพัฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจั ดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รั บ
การปฐมนิเทศหรื อคาแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน

ผลดำเนินกำร
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

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

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
9) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน ........................................................
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ ........................................................
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ........................................................

* **

หลักฐำนอ้ำงอิง

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน(Key
Performance Indicators)
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) (ถ้ามี)
14) (ถ้ามี)
15) (ถ้ามี)

ผลดำเนินกำร

* **

หลักฐำนอ้ำงอิง

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

รวมจำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินกำรผ่ำน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
หมำยเหตุ : * แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ
** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

4.3 กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชำ

ภำค
กำรศึกษำ

ควำม
ผิดปกติ

กำรตรวจสอบ

เหตุที่ทำให้
ผิดปกติ

มำตรกำร
แก้ไข

หลักฐำน
อ้ำงอิง

4.4 รำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในปีกำรศึกษำ
รหัส ชื่อวิชำ

ภำคกำรศึกษำ

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มำตรกำรที่ดำเนินกำร

หลักฐำนอ้ำงอิง

4.5 รำยวิชำที่สอนเนื้อหำไม่ครบในปีกำรศึกษำ
รหัส ชื่อวิชำ

ภำคกำรศึกษำ หัวข้อที่ขำด

สำเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

หลักฐำนอ้ำงอิง

4.6 คุณภำพของกำรสอน
กำรประเมินรำยวิชำที่เปิดสอนในปีที่รำยงำน
รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน (นามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา)
ผลกำรประเมินโดย
นักศึกษำ
รหัส ชื่อวิชำ ภำคกำรศึกษำ
แผนกำรปรับปรุง
หลักฐำนอ้ำงอิง
มี
ไม่มี

4.7 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม
ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.8 กำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 

ไม่มี 

แนวทำงแก้ไข
ปรับปรุง

หลักฐำนอ้ำงอิง

จานวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………………
4.9 กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้ำร่วม

จำนวน
บุคลำกร
อำจำรย์
สำย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐำนอ้ำงอิง

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน
..... คะแนน
..... คะแนน
ร้อยละ ...

ผลคะแนนประเมินตนเอง
..... คะแนน
..... คะแนน
..... คะแนน
..... คะแนน

หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร
5.1 โครงสร้ำงและองค์ประกอบกำรบริหำรหลักสูตร (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
5.2 กำรบริหำรหลักสูตร
ปัญหำในกำรบริหำรหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหำต่อสัมฤทธิผลตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำในอนำคต

5.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ควำมเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
อธิบำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ระบบกำรดำเนินงำนขอภำควิชำ/
คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของ
อำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้

ผลกำรดำเนินงำน

หลักฐำนอ้ำงอิง

อธิบำยผลกำรดำเนินงำน

จำนวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
และอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
สภำพแวดล้อม บรรยำกำศ ระบบ
สำธำรณูปโภค ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย และบริกำรอื่น ๆ เสริม
เพิ่มเติม

จำนวนสิ่งอำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
รำยกำร
1. ห้องเรียน
2. ห้องทางานอาจารย์

รำยละเอียด/จำนวน

3.
4.
5.
6.
7.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
หนังสือ ตารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน
รายชื่อฐานข้อมูในสาขาวิชาที่เปิดสอน (บัณฑิตศึกษา)

5.4 ระบบกำรตรวจสอบกำรเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

กำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
6.1

ผลกำรดำเนินงำน
..... คะแนน

ผลคะแนนประเมินตนเอง
..... คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้ประเมิน*

ควำมเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กำรนำไปดำเนินกำรวำงแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

หมำยเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีทผี่ ่านมา

สรุปตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
องค์ประกอบ

ปีกำรศึกษำ

2558

2559

2560

1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม

สรุปกำรประเมินหลักสูตร
กำรประเมินจำกผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
.............................................................................................. .................................................................................................
.............................................................................................. .................................................................................................
.............................................................................................. .................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................................
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………...................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนกำรประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
............................................................................................. ..................................................................................................

............................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................. ..................................................................................................
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………….......................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน/ภำยนอกสถำบัน (ถ้ำมี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน
(ถ้ามี)

รำยกำร
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน
(ถ้ามี)

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

หมวดที่ 8 แผนกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนที่เสนอในรำยงำนของปีที่ผ่ำนมำ

แผนดำเนินกำร

กำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ควำมสำเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้สำเร็จ

ข้อเสนอในกำรพัฒนำหลักสูตร
1. ข้อเสนอในกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รำยวิชำแกน รำยวิชำเลือกฯ)
2. ข้อเสนอในกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ
(กำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหำในรำยวิชำ กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอนและกำรประเมินสัมฤทธิผล
รำยวิชำฯ)
3. กิจกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
แผนปฏิบัติกำรใหม่สำหรับปี .................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภำคผนวก

รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ______________________________สาขาวิชา_________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธำนหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร..................................สำขำวิชำ..................................................................
ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำแนกรำยตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินงำน
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1
(หมวดที่ 1)
องค์ประกอบที่ 2
(หมวดที่ 3)

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

องค์ประกอบที่ 3
(หมวดที่ 3)
องค์ประกอบที่ 4
(หมวดที่ 2)

องค์ประกอบที่ 5
(หมวดที่ 4)

องค์ประกอบที่ 6
(หมวดที่ 5)

ตัวตั้ง
ตัวหำร

ผลลัพธ์
ข้อ

 บรรลุ
ผลคะแนนประเมิน
 ไม่บรรลุ

ผ่ำน/ไม่ผำ่ น

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1

คะแนน



ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2

ร้อยละ ...



ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 3.3
ตัวบ่งชี้ 4.1
ตัวบ่งชี้ 4.2 (1)

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ ...







ตัวบ่งชี้ 4.2 (2)

ร้อยละ ...



ตัวบ่งชี้ 4.2 (3)

ร้อยละ ...



ตัวบ่งชี้ 4.2 (4)
(เฉพาะ ป.เอก)
ตัวบ่งชี้ 4.2
(เฉลี่ย)
ตัวบ่งชี้ 4.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4

อัตราส่วน
= ...



คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ ...







ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1

คะแนน
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คะแนน

ตัวบ่งชี้



คะแนนเฉลี่ย

ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำแนกรำยองค์ประกอบ

1
2
3
4
5
6
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์ประกอบ คะแนน จำนวน
ที่
ผ่ำน ตวั บ่งชี้

2

I

P

ผลกำรประเมิน ผ่ำน
-

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลกำรประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมี าก
หลักสตู รได้มำตรฐำน

2.1, 2.2

3

3.1, 3.2, 3.3

-

-

3

4.1, 4.2, 4.3

-

-

4

5.1

5.2, 5.3, 5.4

-

1

-

6.1

-
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7

4

2

