รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)/
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
หลักสูตร ……………………………………….. พ.ศ……………..
คณะ………………..…………..
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ……………………………..
(……………………………………………………………………)
วันที่จัดทาข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล

............. เดือน........... พ.ศ. ..........
............. เดือน........... พ.ศ. ..........

คานา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 อาจารย์
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา

รายงานผลการดาเนินงานการของหลักสูตร ........................................พ.ศ.............
คณะ........................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ........................... วันที่รายงาน.......................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตร
...................................................
ระดับคุณวุฒิ ...................................................
รหัสหลักสูตร ...................................................
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

สถานที่จัดการเรียนการสอน …………………………….
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. …………………………….……………….
2. ……………………………….…………….
3. ……………………………………...……..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………
6. …………………………….……………….
7. ……………………………….…………….
8. ……………………………………...……..
9. ……………………………………………..
10. ……………………………………………

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย)

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.

สาขาวิชา

อายุงาน

1
2
3
4
5
แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

หมายเหตุ
อายุงาน

(ระบุครั้งที่/
วันที่ให้
ความเห็นชอบ/
อนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.

สาขาวิชา

อายุงาน

1
2
3
4
5
แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2)
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

หมายเหตุ
อายุงาน

(ระบุครั้งที่/
วันที่ให้
ความเห็นชอบ/
อนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย)

อาจารย์ผู้สอน
1. …………………………….……………….
2. ……………………………….…………….
3. ……………………………………...……..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………
6. …………………………….……………….
7. ……………………………….…………….
8. ……………………………………...……..
9. ……………………………………………..
10. ……………………………………………

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ...............)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ...............)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา)

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.

อายุงาน

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

 หลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

 หลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ.หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และ
รายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประจาปีการศึกษา ............... กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
หมายเหตุ
การค้นคว้า
(การอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย)
อิสระ

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจาปีการศึกษา ............... กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย)

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประจาปีการศึกษา ............... กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ประสบการณ์
การวิจัย

ที่ปรึกษา
วิทยา
การ
นิพนธ์ ค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า
อิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย)

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีปฏิทิน พ.ศ. ............... กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์
/การค้นคว้าอิสระ

ชื่อวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์ปีที่/
ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และเลขหน้า)

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบัตร

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจาปีปฏิทิน พ.ศ. ...............
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล

ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้า
อิสระ

จานวนคุมวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสนักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย)

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง
ประจาปีปฏิทิน พ.ศ. ............... กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล

ชื่องานวิจัย

ระยะเวลาทาวิจยั
(ว/ด/ป)

งบประมาณ

แหล่งทุน

ภายใน

ภายนอก

แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ...............
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3.และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

รายการหลักฐาน

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1.1 - ปริญญาตรี ......... ข้อ
................... ข้อ
- บัณฑิตศึกษา ........... ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
การบริหารอาจารย์
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวชี้วัด
ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
การบริหารอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหาร
อาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารอาจารย์)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์)
(1) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
คน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
คน
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
คะแนน
(สูตรการคานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)
หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก กาหนดดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 20
หลักสูตรปริญญาโท
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 60
หลักสูตรปริญญาเอก
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 100
สูตรการคานวณค่าคะแนน
คะแนนที่ได้=
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
x
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5

5

แบบรายงาน
ที่

ชื่อ-สกุล

ตรี

วุฒิการศึกษา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

โท

6 เดือนขึ้น
น้อยกว่า
มากกว่า
ไปแต่ไม่ถึง
6 เดือน
9 เดือน
9 เดือน

เอก

1.
2.
3.
4.
5.
กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป)

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ
(สูตรการคานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ กาหนดดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 60
หลักสูตรปริญญาโท
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 80
หลักสูตรปริญญาเอก
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5

x

5

แบบรายงาน
ตาแหน่งวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

ผศ.

รศ.

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ศ.

1.
2.
3.
4.
5.
กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป)

6 เดือนขึ้น
น้อยกว่า
มากกว่า
ไปแต่ไม่ถึง
6 เดือน
9 เดือน
9 เดือน

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ สภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.40

0.60
0.80

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

จานวน
ผลงาน

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนที่ได้

จานวน
ผลงาน

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

……………. คน
ร้อยละ …………………..
................ คะแนน

แบบรายงาน ผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการ
ค่าน้าหนักของผลงาน
1
1.
2.
3.
2
1.
2.
3.
3
1.
2.
3.
4
1.
2.
3.
5
1.
2.
3.

กรณี เ ป็ น ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ ห้ ร ายงานข้ อ มู ล ในลั ก ษณะการเขี ย นบรรณานุ ก รมหรือ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ คือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ (กกอ.ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

หมายเลข

ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

รายการเอกสารหลักฐาน

(4) จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก
1. นับบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ............... (5ปี ย้อนหลัง)
2. นับเฉพาะบทความที่ถูกอ้างอิง (อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง)
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (5 ปีย้อนหลัง)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
คิดเป็นสัดส่วน
ค่าคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินกาหนดดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความ
คน
สัดส่วน
คะแนน

คะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5

2.5 ขึ้นไป
3.0 ขึ้นไป
0.25 ขึ้นไป

สูตรการคานวณ
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนหลักสูตร
คะแนนที่ได้ = อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ x 5
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
แบบรายงาน
ที่

รายชื่ออาจารย์

บทความที่ได้รับ
การอ้างอิง

จานวนครั้งที่
ได้รับการ
อ้างอิง

ฐานข้อมูล

ว/ด/ป ที่ได้รับ
การอ้างอิง

1.
2.
3.
4.
5.
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์)
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์

ปี
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี)
(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน)
.........
.........
.........
..............
.

อธิบายรายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
1.รายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดาเนินงานครบ
ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีในบางเรื่อง
4.มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดาเนินงานโดดเด่น)

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
...............
...............
...............
...............
...............

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
............... ............... ............... ............... ...............

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา …………………………………………………………………………

3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การรับนักศึกษา
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
การควบคุมการดูแลการ
ให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
การควบคุมระบบการ
ดูแลการให้คาปรึกษา

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
อัตราการคงอยู่
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา

ปี
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี)
(ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน)
............... ............... ............... ..............
.

อธิบายรายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน (อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
1.รายงานผลการดาเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดาเนินงานครบ
ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีในบางเรื่อง
4.มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดาเนินงานโดดเด่น)

อัตราการคงอยู่
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 255… 255… 255… 255… 255…
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
...............
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
...............
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวน
...............
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
……………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ระดับปริญญาตรี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

จานวน

หน่วย
คน
คน
คะแนนรวม
ค่าคะแนน

ระดับปริญญาโท
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

จานวน

หน่วย
คน
คน
คะแนนรวม
ค่าคะแนน

ระดับปริญญาเอก
จานวน
หน่วย
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ
คน
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
คะแนนรวม
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าคะแนน
หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

3.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี)
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
………… คน
………… คน
………… คน

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
………… คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
………… คน
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
………… คน
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
………… คน
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
………… คน
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด ………… คน
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ………… คน
(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา)
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ …………
คะแนนที่ได้ ………… คะแนน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.6 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา)
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน
จานวน คะแนนถ่วง
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
ผลงาน
น้าหนัก
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบัน
เห็นชอบ/อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้าหนัก

จานวน
ผลงาน

ระดับคุณภาพ

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

1.00

- บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
…………. คน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ …………………….
คะแนนที่ได้ …………………. คะแนน
แบบรายงาน
ที่
นักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
4.
หมายเลข

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

รายการเอกสารหลักฐาน

ค่าน้าหนัก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน
ค่า
จานวน
คะแนนถ่วง
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
ผลงาน
น้าหนัก
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
…………. คน

ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
คะแนนที่ได้
ที่

นักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

1.
2.
3.
4.
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

จานวน
คะแนนถ่วง
ผลงาน
น้าหนัก
ร้อยละ …………………….
…………………. คะแนน
ค่าน้าหนัก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
(เปิดสอนทั้งหมด ……….รายวิชา) ดังนี้
ภาค/ปี
ที่
รหัส ชื่อวิชา
การศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8

ร้อยละการกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน สอบผ่าน

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี

การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()
4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
การพิ จ ารณาก าหนด
ผู้สอน
การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจั ด ท า
มคอ.3 และ มคอ.4
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี

การก ากั บ กระบวนการ
เรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี
การบู ร ณาการพั น ธกิ จ
ต่ า งๆ กั บ การเรี ย นการ
สอนในระดับปริญญาตรี
การช่วยเหลือ กากับ
ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน)
ระดับคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()

4.3 การประเมิ น ผู้ เ รี ย น (ความเชื่ อ มโยง องค์ ป ระกอบที่ 5 หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน
การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน)
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ
การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
การก ากั บ การประเมิ น
การจัดการเรียนการสอน
และประเมิ น หลั ก สู ต ร
(มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 4.3 การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอนการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ประเมินตนเอง ()

4.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตาม
(Key Performance Indicators)
เกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตาม
(Key Performance Indicators)
เกณฑ์
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 4.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบ
ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ)
ผลการดาเนินงาน
ระดับคะแนน
ผลการประเมินตนเอง ()
น้อยกว่าร้อยละ 80
0
ร้อยละ 80
3.50
ร้อยละ 80.01 – 89.99
4.00
ร้อยละ 90.00 – 94.99
4.50
ร้อยละ 95.00 – 99.99
4.75
ร้อยละ 100
5
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการที่ดาเนินการ

วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้า
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากรสาย
ร่วม
กิจกรรมได้รับ
สนับสนุน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
ระบบการดาเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่
การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติที่ดี

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่
การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติที่ดี

กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการประเมินตนเอง 5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง ()

คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………

หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี .................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล : ______________________________________
ประธานหลักสูตร
ลายเซ็น
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล

: _________________________________________________________
: _________________________________________________________
: _________________________________________________________

เห็นชอบโดย : ________________________________________ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล
: _________________________________________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล
: _________________________________________________________
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการจัดทาข้อมูล
: _________________________________________________________

กรณีมีการปรับปรุงข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 1): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 2): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 3): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 4): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : ______________________________________
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คนที่ 5): ______________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : ______________________________________
ประธานหลักสูตร
: _________________________________________________________
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : _________________________________________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : _________________________________________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : _________________________________________________________
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันที่รายงานการปรับปรุงข้อมูล : _________________________________________________________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
หลักสูตร .......................................พ.ศ.............
คณะ........................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา ...........................
1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 กากับมาตรฐาน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และหรือ
เผยแพร่
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

เป้าหมาย
ป.ตรี 4 ข้อ
บัณฑิต 12 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
……..
ร้อยละ …….
ร้อยละ …….

ร้อยละ …….

คะแนน …….
คะแนน …….

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนน
ประเมิน

ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนน …….

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนน …….

(ร้อยละ)
ป.ตรี …..
ป.โท …..
ป.เอก …..
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
(ร้อยละ)
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ป.ตรี …..
ป.โท …..
ป.เอก …..
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ (ร้อยละ)
ประจาหลักสูตร
ป.ตรี …..
ป.โท …..
ป.เอก …..
ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ อัตราส่วน
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
วิทย์เทคโน
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ …..
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทย์สุขภาพ
…..
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คะแนน …….
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน …….
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
คะแนน …….
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
คะแนน …….
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม ร้อยละ …….
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

คะแนน
ประเมิน

ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนน …….
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

คะแนน
ประเมิน

ตาราง ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการ
ประเมิน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 -6

องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่

ผลการประเมิน
I

P

O

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

2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 6 ในประเด็นที่
สาคัญดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
จุดเด่น

ประเด็น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

ประเด็น

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเด่น

ประเด็น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

ประเด็น

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น

ประเด็น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

ประเด็น

