
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7)/   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร 
 

หลักสูตร ……………………………………….. พ.ศ…………….. 
คณะ………………..…………..  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2557  

(1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

วันที่จัดท าข้อมูล   ............. เดือน........... พ.ศ. .......... 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล ............. เดือน........... พ.ศ. .......... 

 
 
 
 
 



ค าน า 



สารบัญ 

 
 
 

หมวดที่ 1 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

หน้า 
 

 
หมวดที่ 2 อาจารย์  
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ  
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานการของหลักสูตร ........................................พ.ศ............. 
คณะ........................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีการศึกษา ...........................  วันที่รายงาน....................................... 
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
หลักสูตร ................................................... 
ระดับคุณวุฒิ ................................................... 
รหัสหลักสูตร ................................................... 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ให้

ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย) 

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

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



แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
1        
2        
3        
4        
5        

 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1         
2         
3         
4         
5         

 

 



แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
1        
2        
3        
4        
5        

 

แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 

วันที่ให้                  
ความเห็นชอบ/

อนุมัติ  
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1         
2         
3         
4         
5         

 
 



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



แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 
1        
2        
3        
4        
5        

 
แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (ทุกระดับการศึกษา) สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1       
2       
3       
4       
5       



ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11 
และ ข้อ 12  

2. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม        
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 

 
 
 
 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 

 
 
 
 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ประจ าปีการศึกษา 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ ์

การวิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ช่ือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยา 
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 
 
 
 
 
 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 
ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2557  
                กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ที่ปรึกษา จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัสนักศึกษา 
ช่ือวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย) 
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

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



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง  
                ประจ าปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   
 

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. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

   
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี  ) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

   

 



ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผา่น 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

   

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

   
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

   
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน                       
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

 
 

 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 - ปริญญาตรี 4 ข้อ 
- บัณฑิตศึกษา 12 ข้อ 

................... ข้อ 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

การบริหารอาจารย์ 
2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวชี้วัด

ที่ 4.1 การบริหารอาจารย์) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

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) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

 คะแนน 

 
หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

 
สูตรการค านวณค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 

 
แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 เดือนขึ้น
ไปแตไ่ม่ถึง 
9 เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 

 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  

 
(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 
ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

 คะแนน 

 
หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ ก าหนดดังนี้ 
หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 
หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

 
สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้= ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 

 
แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 
6 เดือน 

6 เดือนขึ้น
ไปแตไ่ม่ถึง 
9 เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  

 
(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับชาติ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ สภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

  



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

วิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม   
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ……………. คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ ………………….. 
คะแนนที่ได้ ................ คะแนน 

 
แบบรายงาน ผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนักของผลงาน 
1  1. 

2. 
3. 

 

2  1. 
2. 
3. 

 

3  1. 
2. 
3. 

 

4  1. 
2. 
3. 

 

5  1. 
2. 
3. 

 

 



กรณีเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือ                                
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  คือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์   แหล่งตีพิมพ์  (กกอ.ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54) 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  
  

 
(4)  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก 

1. นับบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง) 
2. นับเฉพาะบทความที่ถูกอ้างอิง (อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง) 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  (5 ปีย้อนหลัง)  บทความ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  คน 
คิดเป็นสัดส่วน   สัดส่วน 
ค่าคะแนน  คะแนน 

 
หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินก าหนดดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 0.25 ขึ้นไป 

 
 
 



สูตรการค านวณ 

 
แบบรายงาน  

ที ่ รายชื่ออาจารย์ 
บทความที่ได้รับ

การอ้างอิง 
จ านวนครั้งที่

ได้รับการอ้างอิง 
ฐานข้อมูล 

ว/ด/ป ที่ได้รับ
การอ้างอิง 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์   ตัวบ่งชี้ที่ 4 .3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์) 
 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูล 
ปี 

 (ข้อมูลจากปีท่ีเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2554 2555 2556 2557  
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์      
ความพึงพอใจของอาจารย์       

 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  

ความพึงพอใจของอาจารย์   
 

คะแนนที่ได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนหลักสูตร 

x 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



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) 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
2553      
2554      
2555      
2556      
2557      

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ………………………………………………………………………… 
 

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

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
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) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การควบคุมการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

 

การควบคุมระบบการ
ดูแลการให้ค าปรึกษา
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) 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล 
ปี 

 (ข้อมูลจากปีท่ีเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2554 2555 2556 2557  
อัตราการคงอยู่      
การส าเร็จการศึกษา       
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

     

 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 
4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อัตราการคงอยู่  
 

การส าเร็จการศึกษา   
 

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 ()       

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 255… 255… 255… 255… 255… 

2555 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

2556 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

2557 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 

 
3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
ระดับปริญญาตรี 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  หน่วย 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ  คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)  ค่าคะแนน 

 

 



ระดับปริญญาโท 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด  คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ  คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)  ค่าคะแนน 

ระดับปริญญาเอก 

ข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด  คน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพฯ  คน 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  คะแนนรวม 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5)  ค่าคะแนน 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  

 
3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (เชื่อมโยงกับ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด   2.2   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี) 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

………… คน 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ ………… คน 



ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท ………… คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร ………… คน 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด ………… คน 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

………… คน 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ …………  
คะแนนที่ได้ ………… คะแนน 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  
  

 

ผลการประเมินตนเอง  3.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด   2.2   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

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

 
 
 
 
 



การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.6  ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เชื่อมโยงกับ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐาน ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาอนุมัติ และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

  

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2  

  

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบัน
เห็นชอบ/อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน   30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

  



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
รวม   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด …………. คน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ……………………. 

คะแนนที่ได้ …………………. คะแนน 
 
แบบรายงาน 
ที ่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก ว/ด/ป ที่

ตีพิมพ์ 
1.      
2.      
3.      
4.      

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

  

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

  

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

รวม   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด …………. คน 



ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ ……………………. 

คะแนนที่ได้ …………………. คะแนน 
 
ที ่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ าหนัก ว/ด/ป ที่

ตีพิมพ์ 
1.      
2.      
3.      
4.      

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4 ขอ้มลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสตูร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
(เปิดสอนทั้งหมด ……….รายวิชา) ดังนี้  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
 

 



ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
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) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

การพิจารณาก าหนด
ผู้สอน 

 

การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจั ดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 

 

การแต่ งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กา รค้ น คว้ า อิ ส ร ะ ใ น
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 



ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

การก ากับกระบวนการ
เรียนการสอน 
 

 

การจัดการเรียนการสอน
ที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี 
 

 

การบูรณาการพันธกิจ
ต่างๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
 

 

การช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ในการท า
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  การประเมินผู้เรียน (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน                     
การประเมินผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี 

กา รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

 

การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 

การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 
(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  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร 
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

  



ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5   
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้   
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  

 
ผลการประเมินตนเอง  4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบ    
ที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ) 

ผลการด าเนินงาน 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 เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 
 
 
 



รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    
    
    
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

     
     

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  



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

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
   
   
 

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเชื่อมโยง  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ 6.1 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
5.แนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

 



ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน  
(อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

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 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ประเมินตนเอง ()       

 

หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



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. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
หลักสูตร .......................................พ.ศ.............  

คณะ........................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา ...........................   

 
1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงาน                   

ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1 ก ากับมาตรฐาน ป.ตรี 4 ข้อ 

บัณฑิต 12 ข้อ 
   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1     
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
…….. 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ …….  
  

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

ร้อยละ …….  

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

ร้อยละ …….  

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2     
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน …….    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนน ……. 
   



ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน …….    
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3     

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนน …….    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์     
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

  
 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

  
 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ….. 
ป.โท ….. 
ป.เอก ….. 

 

   

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อัตราส่วน 
วิทย์เทคโน 
….. 
วิทย์สุขภาพ 
….. 

 

  
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ คะแนน …….    
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4     

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน …….    
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน ……. 
   

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน คะแนน …….    
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ ……. 
   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5     



ตาราง ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน …….    

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6     
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

      
3       
4       
5       
6       

รวม       

ผลการ
ประเมิน 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 6 ในประเด็นที่

ส าคัญดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ประเด็น 
จุดเด่น  

  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ประเด็น 
จุดเด่น  

  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ประเด็น 
จุดเด่น  

  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ประเด็น 
จุดเด่น  

  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน 
ประเด็น 

จุดเด่น  
  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 

องค์ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็น 

จุดเด่น  
  
  
  
  

โอกาสในการพัฒนา  
  
  
  
  
 


