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ค าน า 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยมาตรา 48 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  หรือ  
Self - Assessment Report (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตรตามรู ปแบบรายงานผลการด า เนิ นงานของหลั กสู ตร (มคอ .7 ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหลักสูตร มีแนวปฏิบัติในการก ากับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภายใต้องค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลาง
ในการก าหนดแนวทางการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประสานงานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
       ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

                                                                                                                  เมษายน 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โครงสร้าง และแนวทางในการเขียน ดังนี้  
ข้อมูลทั่วไป (4-5 บรรทัด) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน จุดประสงค์ของการก่อตั้ง และกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา การปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1    
องค์ประกอบที่ 2     
องค์ประกอบที่ 3     
องค์ประกอบที่ 4     
องค์ประกอบที่ 5     
องค์ประกอบที่ 6    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1............................................... 
2...............................................  
3...............................................  
4...............................................  
5...............................................  
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1............................................... 
2...............................................  
3...............................................  
4...............................................  
5...............................................
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตร [ชื่อปริญญาหลกัสูตร] ระดับ [ชื่อปริญญาตรี/โท]สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา] 

คณะ[ชื่อคณะ] ปีการศึกษา 2559 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  (รหัสหลักสูตร 14 หลัก) 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     :…………………………….  
    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ) :……………………………. 

    1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1      
2      
3      
4      
5      

 
 3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1      
2      
3      
4      
5      

 
4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

1) ……………ชื่อ-สกุล…………………….. 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………. 
4) ………………………………………………. 
5) ………………………………………………. 

4.2 อาจารย์พิเศษ 
1) ……………ชื่อ-สกุล…………………….. 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………. 
4) ………………………………………………. 
5) ………………………………………………. 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะ...............................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) 

1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) เป็นไป  
 ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

           1. ชื่อ-สกุล............... 
           2. ชื่อ-สกุล............... 
           3. ชื่อ-สกุล............... 
           4. ชื่อ-สกุล............... 
           5. ชื่อ-สกุล............... 
1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ).................... 
1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับหลักสูตรอื่น 
คือ …………….. 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ เป็นปัจจุบัน 
เนื่ องจากสาเหตุ ต่ างๆ เช่ น ลาศึ กษาต่ อ 
 คือ …………….. 

     3.  อื่นๆ  …………….. 

  ตัวอย่าง 
      1.1 ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
เอกสาร มคอ.2 

   1.2  เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และน าเสนอ 
สกอ. (ถ้ามี)  

 
 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) 

2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

2.2.  อาจารย์ประจ าหลักสตูร…………คน มีคุณวุฒิหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร คือ  
ชื่อ-สกุล.................................................. 
เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ).................... 

  ตัวอย่าง 
     2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ        

จัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร  
ข้อ 3.2 ) 

2.2  เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ต รที่ สภ า
มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ  และ
น าเสนอ สกอ. พร้อมแสดง
คุณวุฒิ (ถ้ามี) 

3. คุณสมบัติของ 
อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 
( เกณฑ์ ส าหรั บ

3.1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ์ (อย่างน้อย 3 คน) ดังนี้ 
1. ชื่อ-สกุล...............  
2. ชื่อ-สกุล............... 
3. ชื่อ-สกุล............... 

  ตัวอย่าง 
     3.1  มคอ.2 (หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
   3.2 เอกสารการเปลี่ ยนแปลง      

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ถ้ามี) และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระดับบัณฑิตศึกษา) 3.2.. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์                 
เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ).................... 

 

     3.3  เอกสารแสดงข้อมูล Curriculum 
Vitae (CV) ของอาจารย์ประจ า 

     3.4  เอกสารแสดงข้อมูล Curriculum 
Vitae (CV)  ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

4.1 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 มี
ทั้งหมด………คน และเป็นไปตามเกณฑ์  

4.2 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 
เนื่องจาก…………………………………… 

 

  ตัวอย่าง 
    4.1   มคอ.2 (หมวดที่ 3 ระบบการจัด    

การศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตรข้อ 3)  

    4.2  เอกสารแสดงข้อมูล Curriculum 
Vitae (CV) ของอาจารย์ผู้สอน 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ 
ที่ ป รึ ก ษ า ก า ร
ค้นคว้าอิสระ 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

5.1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
มีทั้งหมด…….คน และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ชื่อ-สกุล...............  

2. ชื่อ-สกุล...............  
3. ชื่อ-สกุล...............  
4. ชื่อ-สกุล...............  
5. ชื่อ-สกุล...............  

5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ 
เนื่องจาก…………………………………… 

  ตัวอย่าง 
  5.1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งกรรมการ 

ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ / 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

     5.2 เอกสารข้อมูล Curriculum 
Vitae (CV) ข อ ง อ า จ า ร ย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจ า รย์ ที่ ป รึ กษ า 
การค้นคว้าอิสระ 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
      (ถ้ามี)  มีทั้งหมด………คน และเป็นไปตามเกณฑ์   

ดังนี้ 
1. ชื่อ-สกุล...............  
2. ชื่อ-สกุล...............  
3. ชื่อ-สกุล...............  

6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ เนื่องจาก…………………………………. 

  ตัวอย่าง 
     6.1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งกรรมการที่

ป รึ ก ษ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ / 
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

     6.2 เอกสารข้อมูล Curriculum 
Vitae (CV) ของอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ ผู้ สอบ
วิทยานิพนธ์ 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีทั้งหมด……….คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ชื่อ-สกุล............... 
2. ชื่อ-สกุล............... 
3. ชื่อ-สกุล............... 
4. ชื่อ-สกุล............... 
5. ชื่อ-สกุล............... 

7.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
เนื่องจาก…………………………………… 

  ตัวอย่าง 
     7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
      7.2  เอกสารข้อมูล Curriculum Vitae 

(CV) ของอาจา รย์ ผู้ ส อบ
วทิยานิพนธ์ 

 

8 .  ก า รตี พิ มพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

8.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  

      ดังนี้ ………………………………..  
8.2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
      เนื่องจาก ……………………………… 

  ตัวอย่าง 
8.1 มคอ.2 (หมวดที่ 5) 
8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 9.1 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ชื่อ - สกลุ อาจารย ์

จ านวนนักศึกษา 
ในความดูแล (คน) 

ป.โท 
Thesis Is 

ชื่อ-สกุล...............   
ชื่อ-สกุล...............   
ชื่อ-สกุล...............   
ชื่อ-สกุล...............   
ชื่อ-สกุล...............   

9.2 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ เนื่องจาก...................... 

  ตัวอย่าง 
9.1  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
9.2  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ 
    9.3  เอกสารเพิ่มเติมกรณีอาจารย์

ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน 
ให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของ
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

10.  อาจารย์ ที่
ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิ ตศึ กษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอ 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

10.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด………..คน  
และ มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ดังนี้ 

       1. ชื่ออาจารย์.......... มีผลงานวิจัยทั้งหมด………เรื่อง    
ดังนี้ 

        1) ชื่อเรื่อง..................ตีพิมพ์ระบุชื่อวารสาร 
        2) ชื่อเรื่อง..................ตีพิมพ์ระบุชื่อวารสาร 
        3) ชื่อเรื่อง..................ตีพิมพ์ระบุชื่อวารสาร 
 10.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เนื่องจาก………………………. 

  ตัวอย่าง 
   10.1  ผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์

เผยแพร่  
 10.2  งบประมาณสนับสนุน  งานวิจัย 

    10.3 รายชื่อและจ านวนอาจารย์ที่ 
ได้รับทุนวิจัยแผนการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัย 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนด 
( เกณฑ์ ส าหรั บ
ระดับปริญญาตรี
แ ล ะ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา) 

11.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 25………  
        (ปรับปรุงไม่เกิน 5 ปี) 
11.2 ไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร เนื่องจาก…………………… 
 
 

  ตัวอย่าง 
     11.1   แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
      11.2  มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 
    11.3    คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง  

หลักสูตร 
      11.4  รายงานผลการประเมิ น 

คุณภาพระดับหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย  
ปี 2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” คะแนนเป็นศนูย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบท่ี 4   อาจารย์  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1       การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ (P) 
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

แผนการบริหารหลักสูตร 

การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่ เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตร 
มีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญ
ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รายงานจ านวนและรายชื่ออาจารย์
ใหม่แต่ละคณะในปีการศึกษา 
แต่ละหลักสูตร 

2. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ใหม่ 
ที่ เข้ าร่ วมการปฐมนิ เทศหรื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน 
การสอนในแต่ละปี การศึกษา  
แต่ละหลักสูตร 

3. เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจ า 
แต่ละคน แต่ละหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 
โดย สกอ. 

1. ตารางแสดงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
และต าแหน่งทางวิชาการ 

2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย ์
สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผน
ระยะยาวด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร
ระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

2.รายงานการประชุ มเรื่ องแผน
อัตราก าลัง 

3. แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ 
สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
อาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน  
แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหาและ 
รับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลา 
เพ่ือศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ ตามบริบท 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

2. แบบส ารวจความต้องการอบรมของ
บุ ค ล า ก รส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ 
สายสนับสนุน 

3. รายงานผลการส ารวจความต้องการ 
4. กรอบอัตราก าลัง 

ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด  สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทน
ข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ 

มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์
ขาดแคลน  กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมี 
แผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา 

แผนการบริหารความเสี่ ยง เช่น  
ด้านการบริหาร 

การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงอาจารย์ ประจ า

หลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่ง 
ทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ระบุไว้หลักสูตรใด
หลั ก สู ต ร หนึ่ ง เ ท่ า นั้ น โ ด ย 
มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร หรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงอาจารย์ ประจ า

หลักสู ตรและอาจารย์ประจ า
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ
และวุฒิการศึกษา 

ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 

ประกาศภาระงานสอนของอาจารย์ 

ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1. ระเบียบ/แนวปฏิบัติการสรรหา
บุคลากร 

2.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
ประเภทต่าง  ๆ 

3.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ 
การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
ของบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 

5.  แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

6.  โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
7.  รายงาน/แบบติดตามการพัฒนา 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ระบบการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ คนดีศรีราชภัฏ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

2. โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
3. รายงาน/แบบติดตามการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

1. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
3. รายงานจ านวนและรายชื่ออาจารย์ 

ที่ ได้ รั บการพัฒนาทางวิชาการ 
ในแต่ละปีการศึกษา 

4. เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทางวิชาการ 

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ 
การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวน
อาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

1.  งานวิจัยในชั้นเรียน 
2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย กองทุนวิจัย 
3. โครงการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ

งานวิจัยด้านการเรียนการสอน 
4.  โครงการเสนอผลงานวิจัย 
5.  KM ที่พัฒนามาจากงานวิจัย 

การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

1. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แ ล ะ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. รายงานการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ 

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มี เทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

2. โครงการ/กิจกรรมเรื่องเทคนิค 
การสอน 

บัณฑิตศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 

1. กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ 
2 .  แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 

สายวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ........... 
คะแนน 

........... 
คะแนน 

........... 
คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2      คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า (I) 
   4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 
          อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รายงานการประเมินร้อยละของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน………………. คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน…………….. คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 ชื่อ-สกุล 
2 ชื่อ-สกุล 
3 ชื่อ-สกุล 
4 ชื่อ-สกุล 
5 ชื่อ-สกุล 

 
โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
  

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 

   
 

× 100 

× 5 
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    4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  รายงานการประเมินร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ........ คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ....... คน 
ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2 ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3 ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  

 ............คะแนน  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

ร้อยละ ….....  
......... คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรล ุ

     

× 100 = ร้อยละ ….. 

........ 

× 5 = 
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   4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้องน า 
                 ระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน ……….. เรื่อง  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ …………….  คะแนนที่ได้เท่ากับ…………….. คะแนน โดยแสดง
วิธีการค านวณ ดังนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

  
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 .......... คะแนน  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 
  

 
 
 
2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิ ชาการระดั บชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล  

0.40 

  

100 x = ร้อยละ ….. 

........ 

x 5 = 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์
 
 
 
 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  

4 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม ่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 

  

 
 
 
 
 
 
 
5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 

  

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ์
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 
  

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
  

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00 
  

ต าราหรือหนั งสือหรืองานแปลที่ผ่ านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 

  

คุณภาพงานสร้างสรรค ์

6 
งานสร้ างสรรค์ที่ มีการเผยแพร่ สู่ สาธารณะ 
ในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ งหรื อผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 
  

7 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0.40 
  

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
  

10 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 
  

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

   

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละ …..... 
......... คะแนน 

ร้อยละ …..... 
......... คะแนน 

ร้อยละ …..... 
......... คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรล ุ

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3     ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

ในประเด็นต่อไปนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตร……….. สาขาวิชา………….. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน  
ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้ม 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2559 อัตราการคงอยู่  
ร้อยละ ……… ดังนี้ 

ล าดับ 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 

1 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

2 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

3 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

4 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

5 ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล 

ร้อยละอัตราการคงอยู่    

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ความพึงพอใจของอาจารย ์

หลักสูตร……………… สาขาวิชา………… มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม
มากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน  
การติดตามการจัดท า มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท า มคอ. 3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
แต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพงึพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2557 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น / ลดลง 
2558 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น / ลดลง 
2559 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท้ัง 5 คน ท่ีได้ท าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ  

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ …………. 

คะแนน 

…………. 

คะแนน 

…………. 

คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1.ข้อมูลนักศึกษาทีร่ับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... 
ปีการศึกษา.....      
ปีการศึกษา.....      
ปีการศึกษา.....      

รวม      
 
2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา……………………………………………………………………….. 

(ตัวอย่างเช่น) การให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่ อง ท าให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ 
ในการศึกษา ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวน
นักศึกษาในแต่ละรุ่น 
3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
    (ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยเริ่มต้นจาก 
ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา... ปีการศึกษา... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... 

1      

2      

3      

4      

5      

รวม      

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน

ตามแผนก าหนดการศึกษา 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีเ่รียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ ………………….  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ ………………….  

5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน) …………………… คน 
5.1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร               …………………… คน 
5.2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร          …………………… คน 
5.3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร               …………………… คน 
5.4 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)                       …………………… คน 

แขนงวิชา ……………………   จ านวน …………………… คน 
แขนงวิชา ……………………   จ านวน …………………… คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ…………………… 

 ค านวณจากข้อ 5.2 และจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 
6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา 
    (ตัวอย่าง) 1) จ านวนนักศึกษาลาออก 

     2) จ านวนนักศึกษาพ้นสภาพ 
     3) จ านวนนักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
     4) จ านวนนักศึกษาท่ีจบก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1      การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 
หมายเหตุ** ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ ์
ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษา  
ในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
 
ผลการด าเนินงาน  

อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน
และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

1. แผนรับนักศึกษา 
2. ค่า FTES 

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม
กับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
ในหลักสู ตร (เช่ น GPA ความรู้ พ้ื นฐานในสาขาภาษาต่ างประเทศ   
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

1. ประกาศการรับสมัครนั กศึกษาเข้ า 
ศึกษาต่อ 

2.  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และ 
เป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางใน
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน 
จนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  มีคุณสมบัติขั้นต้น 
ทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทาง 
ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ 
และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
ทางการเรี ยนหรือได้ รั บการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่ านเกณฑ์ 
ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

1. แผนการรับนักศึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. แผนการรับนักศึกษา 
2. ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้า 
ต่อผู้สมัคร) 

ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทาง 
ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 

3.1 การรับนักศึกษา ......... คะแนน ......... คะแนน ......... คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2     การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบันตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุม
ก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด 

1. โครงการสั มมนาอาจารย์ ที่ ปรึ กษา  
เรื่องบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ตารางก าหนดวันอาจารย์ที่ ปรึ กษา 

พบนักศึกษา Home Room 
4. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. สารประชาสั มพันธ์ คลิ นิ กบริ การ 

ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 
การใช้ชีวิต 

6. แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

7. แบบขอรั บค าปรึ กษา,แบบติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน 

8. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่, 
สรุปผลรายงานการตรวจ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา  
(ผลประเมินจากนักศึกษา) 

1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. แบบขอรับค าปรึกษา,แบบติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน 

การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพ
ของนักศึกษา 

1.ตารางก าหนดวันอาจารย์ที่ ปรึ กษา 
พบนักศึกษา Home Room 

2. แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร)      25 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ที่มีต่อการให้ค าแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

3. แบบขอรั บค าปรึ กษา,แบบติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน 

การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา 
ในกลุ่ มอาจารย์ ผู้ สอนเ พ่ื อการพัฒนานั กศึ กษา (ผลการเรี ยน  
ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

1.ตารางก าหนดวันอาจารย์ที่ปรึกษา 
พบนักศึกษา Home Room 

2. แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ มี ต่ อการให้ ค าแนะน า/ปรึ กษา 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.แบบขอรับค าปรึกษา,แบบติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือ
ต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่ มี ต่ อการให้ ค าแนะน า/ปรึ กษา 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. แบบขอรับค าปรึ กษา,แบบติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน 

การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า  
มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านนักศึกษา เช่น 
จ านวนนั กศึกษาแรกเข้ าตามแผนรับ
นักศึกษา  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยง 
ที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า 
ฯลฯ) 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 1. ตารางก าหนดวันอาจารย์ที่ปรึกษา 
พบนักศึกษาHome Room 

2. Social Network 
บัณฑิตศึกษาการก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์
ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

1. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. รายงานสรุปจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. รูปภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 
5. รายชื่ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
6. ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
7. ภาพถ่ ายจุ ดเชื่ อมต่ ออิ นเตอร์ เน็ ต 

ระบบไร้สาย 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ 
จัดกิจกรรมนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของหลักสูตร 

1. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้ นักศึกษา 
2. มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร 
3.มคอ.7 รายงานผลการด าเนิ นการ 

ของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่น
ผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

1.  สรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา 
2.  มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร 
3. มคอ.7 รายงานผลการด าเนิ นการ 

ของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health 
literacy, life skill, career skills 

1.  สรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา 
2.  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
3.  มคอ.7  รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร 
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการ
สนับสนุนของสถาบัน 

โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา 

การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษา
จ ากัด 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษา 

หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการ
ดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้  ทักษะ ที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ได้รับโควต้าเข้ารับการศึกษาต่อในกรณี
พิเศษ 

2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา 
ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ   
มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และ
การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ประเทศ 
2. แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันภายในประเทศและประเทศ 

 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ......... คะแนน ......... คะแนน ......... คะแนน บรรลุ/ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3      ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน 
ที่รับเข้า 

จ านวน 
ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน 
ที่คงค้างอยู่ 

จ านวน 
ที่หายไป 

อัตราการ 
คงอยู่ร้อยละ 

2556      

2557      

2558      

2559      

การคิดอัตราการคงอยู่ 
- คิดจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด........คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป........คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2)..........คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 

- คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 
 จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  
 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด  

3.3.1 รายงานจ านวนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 
จ านวน 
ที่รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จ านวน ร้อยละ 

    
    
    
    

3.3.2  รายงานจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

x 100 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
.............................................................................................................................................................................................................

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

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

 
 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2557   
2558   
2559   

บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.3.3 รายงานผลการส ารวจ
ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ข อ ง
หลักสูตร 

3.3.4 การตีพิ มพ์ เผยแพร่
ผลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา 

 

 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ 
ที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ......... คะแนน ...... คะแนน ....... คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O)  

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของหลักสูตร ……………………… มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 
  

2 จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

  

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

  

5 จ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

6 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

  

7 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   
ตามกรอบTQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

  

*หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา  
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วิธีการค านวณ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 

 
 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  
  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเปา้หมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลีย่......... ค่าเฉลีย่......... ค่าเฉลีย่......... บรรล/ุไม่บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2      (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (O)  

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของหลักสูตร …………………………………….. มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่ส ารวจ ………………………….. 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด  
2 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  

3 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

1) ตรงสาขาที่เรียน 
2) ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 

4 จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา  
6 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
7 จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท  

8 จ านวนบัณฑิตที่เกณฑท์หาร  
9 จ านวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 100 = ร้อยละ ........ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี  
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
 

  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ค่าร้อยละของบัณฑิตป.ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
 

  100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป ี

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

บรรลุ/ไม่บรรล ุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
    (วิ เคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า  โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน  
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือ 
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร)………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

× 100 

× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
 หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (O) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ของหลักสูตร………………………………. มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร ่

(ชื่อวารสาร/การประชุมวชิาการ 
วันเดือน ปีที่ตีพิมพ์) 

ค่าน้ าหนัก 

    
    
    
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด  

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่ า ร้ อยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนักของผลงานที่ ตี พิ มพ์หรื อ เผยแพร่ 
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

ร้อยละ............ 
……….คะแนน 

บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

× 100 

× 5 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
              
              
              
ภาคการศึกษาที่ 2 

              

              

              

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
       
       
       

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 
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4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีท่ีไม่ได้เปิดสอนให้น ามาจากตารางสอน 
ในภาคนั้น ๆ) 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

รหัสและชื่อรายวชิา............... 
ภาคการศึกษาที.่..../25.......... 
ค าอธิบายรายวิชา................... 

ตั วอย่ าง  :  เป็ นวิ ชาเลื อก 
ที่ ก าหนดไว้ แต่ ไม่ ได้ เปิ ด
เนื่ องจากมี นั กศึ กษาสนใจ
ลงทะเบียนน้อย จากการที่มีการ
เปิดรายวิชาเลือกปริมาณมาก 

ระบุมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 
ตัวอย่าง : อาจก าหนด หรือเปลี่ยนแปลง
วิชาเลือกที่เป็นที่สนใจและเป็นความ
ต้องการของตลาด 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อ 

ที่ขาด 
สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

รหัสและชื่อรายวิชา................... 
ภาคการศึกษาที.่..../255........... 
ค าอธิบายรายวิชา.......................  
 

ตั วอย่ าง :  การน า
นักศึกษาไปดูงานนอก
สถานที ่

ตัวอย่าง : หลักสูตรไม่ได้
ตั้ งงบประมาณในการ 
ดูงานไว้ อีกทั้งนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมมาก
ในเทอมแรกจึงไม่สะดวก
ในการเดิ นทางและ 
หาเวลาชัดเจน 

ตัวอย่าง : ได้เชิญวิทยากร
น าภาพวิดีโอและอุปกรณ์ 
ที่ มี เทคโนโลยี น าสมั ย 
มาเสนอในชั้นเรียนทดแทน
การเดิน 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ตัวอย่าง : การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ควรสอดแทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ
จากการท าผิดคุณธรรม โดยยก กรณีศึกษา
และให้มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

ตัวอย่ าง : การประเมินคุณธรรม 
จริ ยธรรม ควรสอดแทรกในวิ ชา 
ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ผ ล ก ร ะท บ จ า ก ก า ร 
ท าผิดคุณธรรม โดยยกกรณีศึกษา 
และให้มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

ความรู้ 
 

ตัวอย่าง : มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก  
ที่ได้มีประสบการณ์ในการได้รับผลกระทบ
จากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาให้ความรู้ 

ตัวอย่าง : มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก ที่ได้มีประสบการณ์ในการ
ได้รับผลกระทบจากการขาดจริยธรรม
ในวิชาชีพมาให้ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา 
 

ตัวอย่าง : ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
ไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพ่ิมการทดสอบแบบอ่ืน เช่น จากการ
ฝึกท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

ตัวอย่าง : ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบอ่ืน 
เช่ น จากการฝึ กท างานเป็ นกลุ่ ม 
ที่มอบหมาย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคลและความรับผิดชอบ 
 

ตัวอย่าง : จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย 
ในทุกวิชา 

ตัวอย่าง : จัดให้มีข้อก าหนดในการ
วัดผลความรู้นอกเหนือจากการสอบ 
ที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวอย่าง : ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา 
บางหัวข้อบางวิชาเรียน และมาสอนเพ่ือนๆ 
ในห้อง  

ตัวอย่าง : ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา
บางหัวข้อบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือนๆ ในห้อง  

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  ................ คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ................ คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
ตัวอย่าง : ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน 

วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
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       8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
ตัวอย่าง : โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ีผู้่เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ตัวอย่าง : การส่งอาจารย์เข้ารับ

การอบรม เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี 

และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ หรือ

โปรแกรมสมัยใหม่ 

  ตัวอย่าง : การส่งอาจารย์ไปเข้ารับการอบรม  

เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ 

หรือโปรแกรมสมัยใหม่ 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้น ามานับรวม 
              ในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1          สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการ 
ในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลกัฐาน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วย
สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ. 4 ทุกรายวิชา 

2. รายงานสรุปจ านวนและรายชื่อวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 

เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลามีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ทุกรายวิชา 

3. รายงานสรุปจ านวนและรายชื่อวิชาที่เปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา 

หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง 
กับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชามี เนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชา 
มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนด 
ในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

1. มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลกัฐาน 
การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษา 
มีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

การเปิ ดรายวิ ชาเป็ นไปตามข้ อก าหนดของหลั กสู ตร 
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย 
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือ
นอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระเป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติ 
ในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไป  
ที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการ
ด ารงชีวิต 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชา 
รับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชา 
ของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

ระบบการโอนหน่วยกิตของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติ 
เป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

หัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธท์ี่อนุมัติเป็นประเด็น
วิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่ เหมาะสมกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 
 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ......คะแนน ......คะแนน ......คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2      การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินการ 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

การวางระบบผู้สอน 

ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน 
ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความ
ช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 
วิชา) 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
4. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)  
ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัด 
และประเมินผลเหมาะสม 

1. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
2. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม 
การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับให้
ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

1. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
2. มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล  
ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  
มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

หากมีการก าหนดให้มี  TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม  
การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางในการพิจารณา
การคัดเลือกผู้ช่วยสอน 

2. ตารางการเข้าพบอาจารย์ของผู้ช่วยสอนเพ่ือรับ
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษา 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติ 
ด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนา
นักศึกษา 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
3. ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นโดย 
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์
ผู้สอน 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึง
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะ 
ของนักศึกษา 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
3. ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
โดยมีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
3. ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
โดยมีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรื ออาจารย์ ผู้ สอบวิ ทยานิ พนธ์  หรื อ 
อาจารย์ผู้สอน 

มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผล
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
2. ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

กระบวนการเรียนการสอน 

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน 
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  
การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

1. หนั งสื อเชิญวิทยากร บรรยายเกี่ ยวกับ 
วิชาเรียน 

2. หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
3. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา(เช่น 
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

Pre-test /Post-test 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ 

1. โครงการ/กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์    
วิชาชีพ 

2. โครงการ/กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การส่งเสริมความสามารถพิเศษคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน 
 (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน  ทักษะ ICT  
ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

เครือข่ายทางสังคม online learning 

การเตรี ยมความพร้อมด้ านการท างาน /การประกอบอาชีพ  
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

1.โครงการ/กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2. โครงการ/กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 

1. หนั งสือเชิญวิทยากร บรรยายเกี่ ยวกับ 
วิชาเรียน 

2. หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
3. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 
4. รายวิชาปฏิบัติการ 

มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น online learning    
 

เครือข่ายทางสังคม online learning 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจาก
จ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

รายงานจ านวนและรายชื่ออาจารย์ที่ท างานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

1. รายงานจ านวนรายวิชาทั้ งหมดที่ เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 

2. รายงานจ านวนและรายชื่ อรายวิชาที่ มี 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 

1. รายงานการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
2. รายงานจ านวนและรายชื่ อรายวิชาที่ มี 

การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 

การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
การเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

โครงการบริ การวิ ชาการที่ บู รณาการกั บ 
รายวิชาเรียน 

การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา  

โครงการวิจัยที่บรูณาการกับรายวิชาเรียน 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการ
เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รายวิชาที่ สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสม 
กับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ระบบการก ากับติ ดตามความก้ าวหน้ าในการท าโครงงาน  
(senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไป
ปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 

1. หนังสือขอความอนุ เคราะห์ ให้นักศึกษา 
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 

2. แบบตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
สหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
สหกิจศึกษา 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน 

โครงการ/กิจกรรมเรื่องที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 

มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษา
เต็มที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

ประกาศเรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอน 

มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ / 
สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทัน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/
สาระนิพนธ์ของนักศึกษา 

หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษา 
2. ตารางแสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ าแนกตามต าแหน่ งทางวิ ชาการและ 
วุฒิการศึกษา 

มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 

แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/
สาระนิพนธ์ของนักศึกษา 

มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้
งานได้อย่างสะดวก 

เว็บไซต์งานวิจัย 

มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และ 
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรมการตี พิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิ จั ยของ
นักศึกษา 

มีการให้ความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย 

การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริม 
ให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

ประกาศเรื่องทุนการท าวิจัยของนักศึกษา 

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  
 มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา 
และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ 

2. แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การก าหนดผู้สอน 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) การจัดการเรียนการสอน 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

......คะแนน ......คะแนน ......คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3      การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  การมีส่ วนร่วมของนักศึกษาในการ

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

 

การประเมินผลการเรี ยนรู้ ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริ ง  
(เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ) 

1. ผลการเรียนของนักศึกษา 
2. ข้อสอบปรนัย อัตนัย 
3. การบ้าน/รายงาน 

การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสม
กับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

คณะกรรมการวิชาการคณะ 

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ 
เสมอ มีคลังข้อสอบ หรือเครื่องมือประเมิน สามารถวัดความรู้และการคิดขั้น
สูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลก 
แห่งการท างาน) 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ  เ รื่ อ ง ก า ร
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

2. แผนการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือประเมิน
คุณภาพนักศึกษา 

การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่ มเรียน 
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการของคณะ เรื่องการประเมิน 
ผลการเรียนของนักศึกษา 

การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ 
การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามี  ส่วนร่วม หรือรับรู้
ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด
ชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
และลักษณะของรายวิชา) 

1. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
2. ผลการเรียนของนักศึกษา  

การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียด 
ใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 

1. มคอ.5 รายงานผลการด าเนินงาน 
ของรายวิชา 

2. มคอ.6 รายงานผลการด าเนินงาน 
ของประสบการณ์ภาคสนาม 

3. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงาน 
ของหลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงาน
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

 

ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

 

วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม 
ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่ เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงาน 
ที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 

 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 (ปริญญาโท) 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

5.3 การประเมินผู้เรียน ......คะแนน ......คะแนน ......คะแนน บรรลุ/ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4      ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ์ 

(1) อาจารย์ประจ า
หลั กสู ตรอย่ างน้ อย 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ มเพื่ อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งสิ้น ...... คน 
2 มีการจัดประชุม …….. ครั้ง ดังนี้ 
   - ครั้ งที่  1 วั นที่…...เดือน….พ.ศ…….
สถานที่……..จ านวนอาจารย์เข้าร่วม…..คน 
คิดเป็นร้อยละ…..ประชุมเพื่ อวางแผน
ติดตาม 
     - ครั้ งที่  2 วันที่…..เดือน…..พ.ศ…….
สถานที่…………จ านวนอาจารย์เข้าร่วม.....คน 
คิดเป็นร้อยละ......ประชุมเพื่อติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 
     - ครั้งที่  3 วันที่ .....เดือน......พ.ศ..... 
สถานที่..........จ านวนอาจารย์เข้าร่วม.....คน 
คิดเป็นร้อยละ.....ประชุมเพื่อทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร 

  5.4.1.1 รายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.4.1.2 รายงานการประชุ ม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซึ่งแสดงรายชื่ออาจารย์
ผู้ เข้าร่วมประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
5.4.1.3  ร า ย ง า น ส รุ ป
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลั กสู ตรที่ มี ส่ วนร่ วม 
ในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด า เนิ นงานหลั กสู ตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

5.4.1.4 รายงานสรุปการประชุม
เพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของ
หลั กสู ตรตามแบบ  
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 
 

    2.1 กรณีมี มคอ.1 
         2.1.1 มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
           2.1.2  มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

2.2 กรณีไม่มี มคอ.1 
          2. 2.1 มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

         2.2.2 มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  5.4.2.1 มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

5.4.2.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ์ 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอน ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่ เปิดสอนในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 25..... มีจ านวน..... รายวิชา และ
ภาคเรี ยนที่  2  ปี การศึ กษา  25 . . . .  
มีจ านวน ….. รายวิชา  
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 25….. มีจ านวน …..รายวิชา 
และภาคเรี ยนที่  2 ปี การศึ กษา 25…..  
มีจ านวน…..รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ที่ เ ปิ ด ส อ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 1  
ปีการศึกษา 25…. มีจ านวน…..รายวิชา และ
ภาค เรี ยนที่  2  ปี กา รศึ กษา  25…..  
มีจ านวน…..รายวิชา  (ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอนใน
ทุกรายวิชาที่ระบุในแผนการศึกษาตามที่ระบุ
ใน มคอ.2 เอกสารแนบหมายเลข...........) 
2. รายวิชาที่ส่ ง มคอ.4 (ถ้ามี ) ก่อนเปิด 
ภาค เรี ยนที่  1  ปี ก า รศึ กษา  25…. 
มีจ านวน……รายวิชา และ ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 25….. มีจ านวน…..รายวิชา 

  5.4.3.1  มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

5.4.3.2 มคอ.3 รายละเอี ยด
รายวิชา 

5.4.3.3  มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่ เปิดสอน 
ให้ครบทุกรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการด าเนิ นการของรายวิ ชาใน 
ภาค เรี ยนที่  1  ปี ก า รศึ กษา  25 ….  
มีจ านวน….รายวิชา และภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 25…. มีจ านวน …… รายวิชา 
2. ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25…..  
มีจ านวน.....รายวิชา และภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 25.... มีจ านวน ..... รายวิชา 

  5.4.4.1 รายงานผลการด าเนิน 
การของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2  รายงานสรุปจ านวนและ
รายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร)      51 
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ์ 

 ร า ย ง า นผ ลก า รด า เ นิ น ก า ร ขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1. ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 25.... มีจ านวน..... รายวิชา และ
ภาคเรี ยนที่  2 ปี การศึ กษา 25.. . . . .  
มีจ านวน.......รายวิชา 
2. ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลั งสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาที่ เปิ ดสอน 
ภาค เรี ยนที่  1  ปี กา รศึ กษา  25…..  
มีจ านวน……รายวิชา และภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 25....... มีจ านวน ...... รายวิชา  

(5) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลั กสู ตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

มี /ไม่มี มคอ.7  
 
 
 

  5.4.5.1 มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

 

(6) มี การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

อธิบายผลการด าเนินงานการทบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้
  

  5.4.6.1  รายงานจ านวนรายวิชา
ทั้ งหมดที่ เปิดสอนในปี
การศึกษา 

5.4.6.2  รายงานจ านวนและ
รายชื่อรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 

( 7 )  มี ก า รพั ฒนา /
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

7.1 มี/ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 7.2 มี โครงการ กิจกรรม หรือรายวิชา 
ที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว 

  5.4.7.1 มคอ.3 รายละเอียด
รายวิชา 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ์ 

จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุ ก ค น  ไ ด้ รั บ ก า ร
ปฐมนิเทศหรคื าแนะน า
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

8.1 มี/ไม่มีอาจารย์ใหม ่
(ถ้ามีอาจารย์ใหม่) 
- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น ….. คน 
- ได้รับการปฐมนิเทศ ….. คนหรือได้รับ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอนจ านวน….คน 

*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ เพิ่ งย้ายเข้ามาอยู่ ใน
หลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

  5.4.8.1 รายงานจ านวนและรายชื่อ
อาจารย์ใหม่แต่ละคณะใน
ปีการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

5.4.8.2 รายงานสรุ ปจ านวน
อาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
แต่ละหลักสูตร 

(9)  อาจารย์ประจ าทุก
คนได้รับการพัฒนาทาง
วิ ชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น ….. คน 
1. ชื่อสกุล............ 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง ………. 
2. ชื่อสกุล............ 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง ………. 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ …… คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ …… 
 

  5.4.9.1 รายงานจ านวนและรายชื่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมดแต่
ละหลักสูตรในปีการศึกษา 

5.4.9.2 รายงานสรุ ปจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/
หรื อวิ ชาชีพในแต่ละปี
การศึกษาแต่ละหลักสูตร 

5.4.9.3  เอกสาร/หลักฐานการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
ของอาจารย์ประจ าแต่ละ
คนแต่ละหลักสูตร 

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

10.1 มี/ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
(ถ้ามี) 

      - มีบุคลากรทั้งสิ้น ….. คน 
1. ชื่อสกุล............ 

    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง ........ 
2. ชื่อสกุล............ 

  5.4.10.1 รายงานจ านวนและ
รายชื่อบุคลากรทั้งหมดใน
ปีการศึกษา 

5.4.10.2 รายงานจ านวนและ
รายชื่อบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ์ 

    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง ........ 
- ได้รับการพัฒนาฯ ...... คน 
- คิดเป็นร้อยละ ...... 

 

หรือวิ ชาชีพในแต่ละปี
การศึกษา 

5.4.10.3 เอกสาร/หลักฐานการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรแต่ละคน 

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มี/ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม ่(ถ้ามี) 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
....... คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ระดับความพึงพอใจ ..... คะแนน 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยั งไม่มี
บัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็น
หลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

  5.4.11.1 ร าย ง านสรุ ปความ 
พึ งพอใจของนั กศึ กษา 
ปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

 
 
 
 
 

( 1 2 )  ร ะ ดั บ คว า ม 
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มี ต่ อบัณฑิตใหม่  เป็นไปตามเกณฑ์  
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  ) ได้คะแนน......... 
12.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่  ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์  
ได้คะแนน....... 

  5.4.12.1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

5.4.12.2  จ านวนบัณฑิตที่รับการ
ประเมินทั้งหมด 

(1) จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง 
(2) จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 25.... 
(3) ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

ร้อยละ ………………….. 

* โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ......คะแนน ......คะแนน ......คะแนน บรรลุ/ไม่บรรล ุ
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หมวดที่ 5  การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

ตั วอย่ า ง  :  ปั ญหา เรื่ อ งการ ใช้
ห้องปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ กรณีมี
วิชาแกนที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ
จ านวนมาก 

ตัวอย่าง : อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
จะสร้ างความช านาญในการใช้
เครื่องมือให้แก่นักศึกษา 

ตัวอย่าง : จัดชั่วโมงปฏิบัติ เพ่ิม 
หลังเรียน หรือ ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 

องค์ประกอบที่ 6     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1         สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการในปัจจุบัน
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้) 

1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา (พ.ศ.2552 - 2555) 

2 . ร า ยง านสรุ ปจ า นวน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

3.รูปภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น 
ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 
ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  

1. รูปถ่ายภาพส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  ระเบียบการใช้บริการของ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

3. แผ่นพับ/ประชาสัมพันธ์ของ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

4. รายวิชา E-Learning 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. โครงการฝึกอบรมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา 

การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน 

1. ตารางการขอใช้สถานที่ 
2. ภาพถ่ายสถานที่และกิจกรรม 

มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1. รายชื่ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
2. ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
3. ภาพถ่ายจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ระบบไร้สาย 
ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อม
และก าหนดความคาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็น 
สาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนด 
ที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน 
การท าวิจัย  

ภาพถ่ายห้องท างานวิจัย 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  รายชื่ออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(รายละเอียดผลการด าเนินงาน) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ......คะแนน ......คะแนน ......คะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจาก
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ตัวอย่าง  
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า 
ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ความเห็นของประธานหลักสูตร
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ
การเสนอแนะ 

ตัวอย่าง 
ประธานหลักสู ตร และคณะกรรมการคณะ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะ 
จากผู้ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวอย่าง  
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการจัดแผนการท ากิจกรรม/ฝึกอบรม 
และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง โดยท ากิจกรรมเสริม
ในวิชา (รหัสและชื่อรายวิชา) ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษย์เก่า 
ที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการเขียนโปรแกรม ฝึกใช้งานโปรแกรม Open Source มากขึ้น 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
วันที่ส ารวจ.................. 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ตัวอย่าง  
จุดอ่อน : สถานที่ให้บริการห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
จุดแข็ง : อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์
จริงท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ตัวอย่าง : จะด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง และพยายาม
แก้ไขจุดอ่อนโดยเพ่ิมสถานที่หรือจัดให้มหี้องปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

ตัวอย่าง : ปรับชั่วโมงการเข้าห้องปฏิบัติการให้เกิดกระจายของการใช้งาน
ในหลายวิชา 
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3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ตัวอย่าง  

การประเมินได้ด าเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยหน่วยงาน 
รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งได้จัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ข้ อ วิ พ า ก ษ์ ที่ ส า คั ญ จ า ก ผ ล 
การประเมิน 

ตัวอย่าง  
จุดอ่อน : เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานของบัณฑิต 
จุดแข็ง : บัณฑิต สู้งาน รับผิดชอบ ตั้งใจท างานสามารถท างานเป็นทีมได้ 

ข้ อคิ ด เห็ นของคณาจารย์ ต่ อ 
ผลการประเมิน 

ตัวอย่าง  
แก้ไขจุดอ่อนโดยเน้นภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปีสุดท้ายเน้นการ 
ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการท างานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ตัวอย่าง  
ขอเสนอให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะ 
วิชาแกน เช่น ข้อสอบและเอกสารการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบ
ต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ตัวอย่าง  
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่คล้ายกันอีก 1 หลักสูตร คือ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา..... ในคณะ...... ท าให้ปริมาณผู้สมัคร ใน
หลักสูตรมีน้อยลง 

การเปลี่ ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ ามี ) ที่ มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ตัวอย่าง  
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมาก
ขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาล 
มีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีได้ จึงท าให้มีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ
หลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร 
น้อยลง 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการด าเนนิงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่าง : แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา (รหัสและชื่อรายวิชา)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   
   

 
2.ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ส าเร็จ 
ตัวอย่าง การแต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพ่ือพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตร 

วัน /เดือน /ป ี ระบุผู้รับผิดชอบ เช่น
ประธานหลั กสู ตร 
อาจารย์ 

ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
กรณีไม่ส าเร็จให้ระบุสาเหตุ............ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
   3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร(จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)........................... 
......................................................................................... ................................................................................. ......... 
   3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและ
การประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา)…………………………………………………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
   3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
............................................................................... .................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี.............................  
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและผู้รับผิดชอบ) 
............................................................................................................... .................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร)      61 
 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
 
 
 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน: _________________ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน: _________________ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน: _________________ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน: _________________ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน: _________________ 
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : _________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน : _________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร [ชื่อปริญญาหลกัสูตร]  ระดับ (ปริญญาตรี/โท) สาขาวิชา [ชื่อสาขาวิชา] 

คณะ[ชื่อคณะ] ปีการศึกษา 25... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการด าเนินงานของหลักสูตร ……………… เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมิน
ตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 25……. ผลการประเมนิสรุปได้ดังนี ้

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน/ไม่ผา่น บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

ผ่าน/ไม่ผา่น 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตั วบ่ งชี้ ที่  2.1 คุ ณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ 

 ระดับ
............ 

 
ค่าเฉลี่ย.......... 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
…… 

 

X 100 = .........% 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

......... 

.......... 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)  
ผลงานของนั กศึ กษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
…. 

 

X 100 = .........% 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

......... 

......... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม......... คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  3.1 ก า ร รั บ
นักศึกษา 

… ระดับ ......... คะแนน บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

… ระดับ ......... คะแนน บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

… ระดับ ......... คะแนน บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม……….  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพฒันาอาจารย ์

… ระดับ 
......... คะแนน 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

.........  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม ……….  คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

……. 
......... 

X 100 = .........% 
บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 
......... 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

…….. 
......... 

X 100 = .........% 
บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 
......... 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร …….. 

......... 
X 100 = .........% 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน ......... 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์ …… 

 
......... ระดับ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

 
......... คะแนน 

 
 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ เฉลี่ยรวม……….  คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

....... ......... ระดับ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

....... ......... ระดับ บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมิน
ผู้เรียน 

....... ......... ระดับ 
บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนิน 
งานหลั กสู ตรตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

....... 

......... 
  

 
X 

 
100 

 
= 

 
.........% 

บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน  
.........  

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม………. คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

…….. ......... ระดับ 
บรรลุ/ 
ไม่บรรล ุ

......... คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม……….  คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่  1 
การก ากับมาตรฐาน 

 
ผ่าน/ไม่ผา่นการประเมิน 

 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่  2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 2.1,2.2  
ระดับคุณภาพ

......... 
องค์ประกอบที่  3 
นักศึกษา 

3 3.1,3.2,3.3 - -  
ระดับคุณภาพ

......... 
องค์ประกอบที่  4 
อาจารย ์

3 4.1,4.2,4.3 - -  
ระดับคุณภาพ

......... 
องค์ประกอบที่  5 
หลักสูตร การเรียน
ก า ร ส อ น  ก า ร
ประเมินผู้เรียน 

4 5.1 5.2,5.3,5.4 -  
ระดับคุณภาพ

......... 

องค์ประกอบที่  6 
สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

1 - 6.1 -  
ระดับคุณภาพ

......... 

รวม 13 7 4 2  
ระดับ

คุณภาพ………. 

ผลการประเมิน 
     ระดับ

คุณภาพ………. 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย             
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง       
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ภาคผนวก 
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
     1. ปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร................... 

คณะ ................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

วันเดือนปีที่รายงาน 

ควรประกอบด้วย :  
- วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับตรวจประเมิน 
- องค์ประกอบคุณภาพที่จดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
- เกณฑ์มาตรฐาน TQF 
- ลงชื่อผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดงันี้ 

  
                                                 ลงชื่อ .............................. 
                                                  (.......................................) 
                                                  (ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน) 

                                                   วันเดือนปีท่ีรายงาน (ตรงกับหน้าปก) 
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     3.สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
เรื่อง                     หน้า 
ค าน า 
สารบัญ (หากมีสารบัญตาราง สารบัญภาพ ให้เรียงล าดับ) 
บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 อาจารย์  
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวชิาและคุณภาพการสอน 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรม 
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     4.รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
เกริ่นน า ระดับหลักสูตร มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพภายใน...... องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่….. 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร ......................  
คณะ ............... ในปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
       ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
       ตาราง 2 วเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
หมายเหตุ ท าครบทุกองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด โดยใช้แบบการรายงานเดียวกันตามคู่มือฉบับนี้  
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 อาจารย ์
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
หมายเหตุ ท าครบทุกองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด โดยใช้แบบการรายงานเดียวกันตามคู่มือ
ฉบับนี้ ในหมวดที่ 1-8 
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     6.ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
     7.บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

ควรประกอบด้วย 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

- อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหลักสูตร 

บรรณานุกรม 

(ควรใช้ตามแบบมาตรฐาน APA) 
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บรรณานุกรม 
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