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1. ภาพรวมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา ปี 2557 
 

 
 

ที่มา http://www.thaiall.com/iqa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiall.com/iqa/sar57_tuna.pptx
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2. องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นพิจารณา 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 4ข้อ 
บัณฑิตศึกษาเกณฑ์ 12 ข้อ 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต /ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  
บัณฑิตศึกษา  ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท /เอกท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นิสิต 3.1การรับนิสิต -การรับนิสิต 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต -การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร   
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นพิจารณา 

4.2 คุณภาพอาจารย์  ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร  ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาตร์สาขาวิชานั้น ๆ  

5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 
และ มคอ. 4  
-  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับ

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสุตร (มคอ. 5  มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

5.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - การด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
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3. ประเภทของตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตรหากไม่รวมการก ากับมาตรฐาน มี 13 ตัวบ่งชี้  คือ 
 
3.1 ตัวบ่งช้ีระบบหรือกระบวนการ มีจ านวน 7 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
     ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
     ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
     ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
     ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
     ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน   
     ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 
3.2  ตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ 3 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  
     ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อมูลคงอยู่ ส าเร็จ ข้อร้องเรียน และเทียบเคียงท่ีอ่ืน   
     ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ข้อมูลคงอยู่ ส ารวจความพึงพอใจ เทียบเคียงที่อ่ืน   
     ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รายงานผลตัวบ่งชี้ในมคอ.7 100%=5  
 
3.3  ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 3 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 

           ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีผลประเมิน
โดยผู้ใช้บัณฑิตตาม 5 ด้านในหลักสูตร เต็ม 5  
           ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลส ารวจการมีงานท า 
100%=5 ส่วนโทเอกใช้ผลงานน าเสนอ  
           ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
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4.  การรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้เชิงระบบ/กระบวนการ 
การได้ 5 คะแนนในระดับหลักสูตร มีเกณฑ์ 6 ข้อที่ต้องด าเนินการให้ครบ  จึงจะได้ 5 คะแนนเต็ม  ดังนี้  
1. มีระบบ มีกลไก 
2. มีการน าระบบ กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยันและสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
 

จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ของคณะท างานการจัดการความรู้ ได้ข้อมูลประกอบการเขียน
รายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
ระบบและกลไก  

ระบบ ( System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท า
อะไรบ้าง  เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

กระบวนการ ( Process) หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของแต่ละหน่วย และ   
ประสานกันเป็นล าดับภายในระบบ เช่น กระบวนการออกข้อสอบ กระบวนการพิมพ์ข้อสอบ กระบวนการสอบ
สัมภาษณ์ กระบวนการสอบข้อเขียน กระบวนการประกาศผล กระบวนการปฐมนิเทศ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระบบ
รับนักศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. มีระบบ มีกลไก -  ต้องมีเอกสารที่แสดงถึงข้ันตอนที่หมายถึงระบบ แล้วประกาศให้ทราบโดย

ทั่วกัน การจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ต้องมีข้ันตอนที่สะท้อนกิจกรรมเรื่อง input, 
process, output และ outcome โดยเฉพาะ outcome จะต้องสะท้อนว่า
ผลที่ได้กลับมาแล้ว จะน าไปสู่การพัฒนาเป็น input ใหม่ได้
อย่างไร ตัวอย่าง ระบบและกลไกงานท านุบ ารุงศิลปฯ ที่แสดงถึงคน กิจกรรม 
และผล แล้วได้ outcome ซึ่งหมายถึงการน าผลประเมินมาปรับปรุงแผนงาน 
ระบบ กลไก และกระบวนการ  
ซึ่งหลักฐานน่าจะเป็นเอกสารประกาศข้ันตอน และค าสั่งแต่งตั้ง และรายงาน
การน าผลประเมินมาปรับปรุงระบบใหม่  
-  ระบบมักใช้ flowchart แต่ถ้าเขียนด้วย sequence diagram จะมีความ
ชัดเจนมาก  
- ระบบ/กลไก ส่วนมากจะมาจากระบบของมหาวิทยาลัยและของคณะ  ซึ่ง
คณะจะรับผิดชอบสรุประบบและกลไก ส่วนกลางและจัดส่งให้แต่ละหลักสูตร
น าไปใช้ต่อไป 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินการ 

หากมีระบบและกลไก ก็ต้องมีรายงานการประชุม หรือการท างาน หรือ
หลักฐานว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และเป็นการท างานอย่าง
สมเหตุสมผลตามข้ันตอน หากไม่มีหลักฐานก็แสดงว่าไม่ได้ท า ซึ่งหลักฐาน
น่าจะเป็นรายงาน ภาพถ่าย หรือบันทึกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. มีการประเมิน
กระบวนการ 

เนื่องจากกระบวนการเป็นรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ท าให้การประเมิน
สามารถท าได้หลายวิธี แต่เสนอว่าใช้การประชุมประเมินผลแบบ KM โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมาสะท้อนปัญหา และข้อค้นพบ เป็นการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่อาจมีข้อมูลประกอบ อาทิ แบบสอบถามความพึงพอใจ + 
ข้อมูลจากกล่องรับความคิดเห็น + สรุปการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ 
แล้วน ามาพูดคุย ที่มีล าดับตามข้ันตอน และกระบวนการที่แต่ละคน
รับผิดชอบ สิ่งที่ได้อาจเป็นจุดเด่น แนวทางแก้ปัญหา หรือข้อเสนอแนะ ที่มี
การบันทึกที่ชัดเจน  ซึ่งหลักฐานน่าจะเป็นรายงานการประชุมประเมิน
กระบวนการ 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

เมื่อได้ข้อมูลจุดเด่น ข้อเสนอแนะ โอกาสในการพัฒนา แนวทางแก้ปัญหา หรือ
ประเด็นปัญหาที่มาจากเวทีประเมินกระบวนการ ก็จัดการประชุมสรุปผลที่น า
รายงานผลการประเมิน มาสรุปว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ปัญหาใดต้องแก้ไข
อย่างไร อะไรเป็นจุดเด่นที่ต้องรักษา กิจกรรมใดต้องเปลี่ยนแปลง ผลการ
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ประชุมอาจได้แผนการปรับปรุง สรุปแนวทางแก้ไข เป็นขั้นตอน หรือ 
กระบวนการใหม่ท่ีสะท้อนการพัฒนาระบบ ซึ่งหลักฐานน่าจะเป็นรายงาน
การประชุมสรุปผล 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เมื่อมีการปรับปรุงจากผลการประเมินก็ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าก่อน
ปรับปรุง และหลังปรับปรุงมีความแตกต่างกันอย่างไร  
ซึ่งหลักฐานน่าจะเป็นรายงานการประชุมสรุปผล ท่ีระบุชัดเจนว่าก่อนและ
หลังต่างกันอย่างไร 

6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ใน 5 ข้อแรกถ้าเขียนได้ชัดเจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ก็จะท าให้กรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถเห็นภาพและน ามาอธิบายได้ว่า อะไรคือ แนวปฏิบัติที่
ดีได้อย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานเป็นการเขียนชี้น ากรรมการว่าอะไรคือแนว
ปฏิบัติที่ดีที่เรามองเห็น 

 

 
5. การรายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้เชิงผลลัพธ์ 
     ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ และ 5.4 ผล
การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF นั้น  สามารถสรุปการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

1. คณะฯ สรุปข้อมูลอัตรการคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา แยกแต่ละหลักสูตร และแจ้งหลักสูตรเพื่อ
ใช้ข้อมูลในการเขียนรายงาน 

2. คณะจัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ 
-  ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
-  ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
-  ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ค าปรึกษา 
-  ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ   ส าหรับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้หลักสูตรน าคะแนน

จากการที่นิสิตประเมินในแต่ละรายวิชามาหาค่าเฉลี่ย  
 

3. คณะด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลให้หลักสูตรทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

4. ตัวบ่งชี้ 5.4 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรจะมีจ านวนตัว
บ่งชี้ไม่เท่ากัน ให้ดูจาก มคอ.2 เป็นหลัก  
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6. การรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.1  2.2 และ 4.2  ซึ่งหลักสูตร ดศ.บ.ดุริยางค

ศาสตร์ไทย และ ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ  ยังไม่มีบัณฑิต จึงไม่มีการประเมินใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ  2.2  
ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ คณะจะสรุปผลการด าเนินงานให้หลักสูตรทราบได้แก่  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โดยให้หลักสูตรน าข้อมูลไปตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 
    

7. การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศประเมินคุณภาพการศึกษา (e-sar)  
มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ www.esar.tsu.ac.th  

คณะฯ ได้ด าเนินการระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลในระบบ  โดยสามารถเข้าไปกรอก
ข้อมูลในระบบ ได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะฯ ร่วมกับหลักสูตร ในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 

8. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลา 
1 หลักสูตรจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)  มายังคณะ 7 สิงหาคม 2558 
2 คณะตรวจสอบและจัดส่งไปยังฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 สิงหาคม 2558 
3 จัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นกรรมการประเมิน 10 สิงหาคม 2558 
4 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 26 สิงหาคม 2558 
5 รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร 17 สิงหาคม – 3 กันยายน 

2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร) 

 

หลักสูตร ............................สาขาวิชา............................ 

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

วันที่รายงาน ...................................  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน 
ระดับ 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  

2.บัณฑิต 2   

3.นิสิต 3   

4.อาจารย์ 3   

5.หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4   

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1   

รวม 14   

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม 
จุดเด่น 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โอกาสในการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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สารบัญ 
 
  หน้า 

 บทสรุปผู้บริหาร  

 ความเป็นมาของหลักสูตร  

 สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา (ปี
การศึกษา 2556) 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 อาจารย์ผู้สอน  

 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  

 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

หมวดที่ 2 อาจารย์  

 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์  

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต  

 องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต  

 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  

 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ. 5)  

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนทีไม่ปกต ิ  

 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา   

 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

 คุณภาพการสอน  

 การประเมินรายวิชาที่สอนในปีท่ีรายงาน  

 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  

 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่  

 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  

 การบริหารหลักสูตร  

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  

 การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)   

 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) กระบวนการประเมิน 
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  หน้า 

 

 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  

 แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปีการ ......  

สรุปผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557  

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ................................................ฉบับ ..................... ปี พ.ศ. .......... 
สาขาวิชา ............................................................ 

คณะ  ......................................................... มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

รหัสหลักสูตร .................................... 
 

ความเป็นมาของหลักสูตร 

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

สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2556) 

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

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 
(คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน
(คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงและ
หลักฐานการอนุมัติ 

1. 
 

1.  

2. 
 

2.  

3. 
 

3.  

4. 
 

4.  

5. 
 

5.  
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อาจารย์ผู้สอน  (นอกเหนือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2) (ถ้ามี) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.   

2.   

3.   

4.   
5.   
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน.......................................................................................................................
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การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน  

ด าเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- - ระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 
- - ระดับบัณฑิตศึกษา 12 ข้อ 

ด าเนินงานไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- - ระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 
- - ระดับบัณฑิตศึกษา 12 ข้อ 

ก าหนดไว้เป็น“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไมได้มาตรฐานและผลเป็น“ไม่ผ่าน” 

(คะแนนเป็น ศูนย)์   
  

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไมได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

2  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งรอง ศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน อย่างน้อย 3 คน 

 

4  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา น้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

5  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

6  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

7  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือ สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

9  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต 5 คน 

การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คน ต่อนิสิต 15 คน 

หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่า
กับ นิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

(นับเฉพาะภาระงานของอาจารย์ที่เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

 

10  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

 

11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6)  

 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้อง ด าเนินการทุกตัว 
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ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

 
 

   

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน  

  
  

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ระบบการบริหารอาจารย ์  
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์  
 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์ประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 

สูตรการค านวณ           : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

x100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

x5 

 

 

หมายเหตุ คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มี
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หลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่น
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 

 
 
 
  

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์ประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนน ระหว่าง 0 – 5  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ           : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามสูตร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

x100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

x5 

 

  
ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 



24 
 

สูตรการค านวณ           : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

x100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

x5 

 

  
ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

 TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์ประเมิน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
 สูตรการค านวณ           : 
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1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อัตราจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

x5 

 

 

ผลการด าเนินงานและ
หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการ
รายงาน ผล
การ 
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

- มีการรายงาน
ผล การ
ด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตาม 
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง  

- มีการรายงาน
ผล การ
ด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตาม 
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบายใน ตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การคงอยู่ของอาจารย์ในรอบปีการศึกษา  

ความพึงพอใจของอาจารย์  

  

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 
 
 

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนิสิต 

 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ต้ังแต่ปี การศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553      

2554      

2555      

2556      

2557      

รวม      

 

...........................................................................(อธิบายตาราง) .............................................................................................................. 

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

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/ พัฒนา/
บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  

 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การรับนิสิต  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

  

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิตปริญญาตร ี

 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 

 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการรายงาน 
ผลการ 
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตาม 
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง  

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตาม 
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุก เรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุก เรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การคงอยู่ของนิสิตทุกช้ันปีในรอบปีการศึกษา  

การส าเร็จการศึกษา  

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

2553 จ านวน     

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

2554 จ านวน     

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

2555 จ านวน     

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

2556 จ านวน     

 ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการ
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  

 

ข้อมูล ผลการประเมิน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556  
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ  
ผลการประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

2. ด้านความรู ้  

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

เฉลี่ยรวม  
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ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

วันท่ีส ารวจ ...................................................................................................................................................... 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด   

2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้จบการศึกษา)   

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน   

4. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ   

5. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท   

6. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร   

7. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา    

 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า(โดยอาจใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน  ภาวะเศรษฐกิจ  
และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ระดับปริญญาโท) 
 

ชื่อ-นามสกุล 

นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา  ............................. คน 

นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเผยแพร่ผลงาน ........................ คน 

คิดเป็นน้ าหนัก .........................  คิดเป็นร้อยละ .............................. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ระดับปริญญาเอก) 
  

ชื่อ-นามสกุล 

นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา  ............................. คน 

นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเผยแพร่ผลงาน ........................ คน 

คิดเป็นน้ าหนัก .........................  คิดเป็นร้อยละ .............................. 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5) 

รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
 

ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) 
จ านวน 
นิสิตที่ลง
เรียน 

จ านวน 
นิสิตที ่
สอบผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F VG G S U I 
 
IP 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

หมายเหตุ : รายงานเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ (ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี)  
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน  

  

  
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

 

การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- การน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  

 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การก าหนดผู้สอน 
 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 

และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร ์

 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ ์

 

การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
  

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
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รูปธรรม เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
  
 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต หรือผลลัพธ์ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงปริมาณ 

เกณฑ์ประเมิน มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.00 

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5 

สูตรการค านวณ : 

            ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

ผลการด าเนินงานและหมายเลข
หลักฐานอ้างอิง 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

   

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและรายงานของการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตรามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
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9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

   

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5 

   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5 

   

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมินในปีนี ้   

จ านวนตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ที่เป็นไปตามเกณฑ์   

จ านวนตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด   

ร้อยละจ านวนตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด 
  

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     
รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

  
 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

 

รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

รหัส  ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน มาตรการแก้ไข 

     
     

คุณภาพการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอน ในปีที่รายงานและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง ผ่าน 

(สูงกว่า 3.51) 
ไม่ผ่าน 

(ต่ ากว่า 3.51) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ย 

ภาคเรียนต้น  

ภาคเรียนปลาย  

ภาคเรียนฤดูร้อน  

เฉลี่ยรวม  

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร การสอน และการวัดผล   มี    ไม่ม ี

จ านวนอาจารย์ใหม่ ............ คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ  .............. คน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือให้เข้าร่วม 
จ านวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ สายสนับสนุน 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ชนิดเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการ  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจากผล
การประเมิน  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 
ประเด็น ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐานอ้างอิง 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

     

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   
   
   
   
 

การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  วันท่ีส ารวจ ........................................................ 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน .................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) กระบวนการประเมิน ............................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน .................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่  7  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน หรือเหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
    
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชา.....) 
.................................................................................................................................................................... 

2. ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  การ
เปลี่ยนแปลงวิธีสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................... 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปี 2558 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนอิง
เกณฑ ์

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 บัณฑิต     

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

    

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน     

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

    

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)     

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์     

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา     

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

    

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

    

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด     

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานบัณฑิตตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ประกอบด้วย 

    

TQF1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    

TQF2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

    

TQF3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา 

    



47 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนอิง
เกณฑ ์

การบรรลุ
เป้าหมาย 

TQF4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

    

TQF5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

รวม     

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต     

2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

    

2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(หลักสูตรระดับปริญญาโท) 

    

2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(หลักสูตรระดับปริญญา
เอก) 

    

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต     

3.1 การรับนิสิต     

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต     

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์     

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์     

4.2 คุณภาพอาจารย ์     

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 

    

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

    

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลTCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนอิง
เกณฑ ์

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

    

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

    

5.3 การประเมินผู้เรียน     

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

TQF1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    

TQF2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

TQF3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา 

    

TQF4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

    

TQF5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

TQF56 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

TQF7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนอิง
เกณฑ ์

การบรรลุ
เป้าหมาย 

TQF8 อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

    

TQF9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    

TQF10จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

TQF11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

TQF12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2-6     
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ลายเซ็น : ............................................  
2.  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ลายเซ็น : ............................................  
3.  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ลายเซ็น : ............................................  
4.  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ลายเซ็น : ............................................  
5.  ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ลายเซ็น : ............................................  

     วันท่ีรายงาน ....................................................... 
 

ประธานหลักสูตร 
ช่ือ – นามสกุล ......................................................................... ลายเซ็น .................................................. 

     วันท่ีรายงาน ....................................................... 
 

เห็นชอบโดย  
ช่ือ – นามสกุล...........................................................................ลายเซ็น .................................................. 
   (หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา) วันท่ี  …………………………………………………. 

 

เห็นชอบโดย  
ช่ือ – นามสกุล...........................................................................ลายเซ็น .................................................. 
  (คณบดี/ผู้อ านวยการ)  วันท่ี  ……………………..…………………………. 

 
 
 


