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บทสรุปผู)บริหาร 

 
 - ข�อมูลของหลักสูตรโดยสังเขป 

- ควรสรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร. . . . .ตามแผนยุทธศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 2561 – 2565 ยุทธศาสตร)ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 5.3 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในองค)กร ให�เกิดประโยชน)สูงสุดต7อคุณภาพการศึกษา  (กระบวนการหรือกิจกรรมท่ี
ดําเนินการในระดับหลักสูตร หรือคณะ ท่ีสอดรับกับประเด็นการบริหารจัดการงานหลักสูตร งานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบของสถาบัน และการเชื่อมโยงกับ IQA การสร�างวัฒนธรรมองค)กร: งานประจํา + 
KM ท่ีสอดคล�องกับการบริหารจัดการ + QA) 
 - ควรอธิบายผลการดําเนินงานในด�านผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช�ปรับปรุง พัฒนา 
และบริหารจัดการบรรลุเปEาหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด และมีแนวโน�มท่ีดีในด�านผลของการนําผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช� ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเปEาหมายตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษากําหนด 
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*ประวัติความเป@นมาของหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ *ต)องกรอกประวัติความเป@นมาของหลักสูตร เพ่ือลงข)อมูลในระบบ Che QA Online 

 
สรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง  
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 หลักสูตร...............สาขาวิชา..............
ได�รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ซึ่งได�รับการแต7งตั้งจาก
สถาบัน การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร.......................... ใช�ข�อมูลการดําเนินการระหว7าง วันท่ี 1 
สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 การประเมินคุณภาพภายในใช�เกณฑ)การประเมินตามตัวบ7งช้ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบด�วย 6 องค)ประกอบ 13 ตัวบ7งช้ี  
 ผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 ในภาพรวม 
อยู7ในระดบั “ ..... ” คะแนนเฉล่ีย .... พบว7า 
          1) ด�านปMจจัยนําเข�า อยู7ในระดบั.......     มีค7าเฉล่ียเท7ากบั  .......   
          2) ด�านกระบวนการ อยู7ในระดบั......     มีค7าเฉล่ียเท7ากบั   …… 
          3) ด�านผลผลิต  อยู7ในระดบั.......   มีค7าเฉล่ียเท7ากบั   …… 
      และเมื่อพิจารณาผลการประเมนิรายองค)ประกอบคุณภาพ พบว7า  
          องค)ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ผลการประเมนิ    ผ7าน        
 องค)ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   อยู7ในระดบั......    มีค7าเฉล่ียเท7ากบั  ……..     
 องค)ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  อยู7ในระดบั......    มีค7าเฉล่ียเท7ากบั  ........      
 องค)ประกอบท่ี 4 อาจารย)  อยู7ในระดบั......   มีค7าเฉล่ียเท7ากบั  ........     
 องค)ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู�เรียน  
     อยู7ในระดบั......  มีค7าเฉล่ียเท7ากบั …….. 
 องค)ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู� อยู7ในระดบัด ี  มีค7าเฉล่ียเท7ากบั …….. 
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* จุดเด7นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
* จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *ต)องกรอกข)อมูลจุดเด7นและแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ เพ่ือลงข)อมูลในระบบ 
Che QA Online 
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ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2560 

 
ข)อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม7บรรลุ 

ภาพรวม 
   
องค�ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
   
องค�ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   
องค�ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

   
องค�ประกอบที่ 4 อาจารย� 
   

องค�ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู)เรียน 
   

องค�ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 
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หมวดท่ี 1 ข)อมลูท่ัวไป 

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

 

มคอ.2 ปUจจุบัน หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 - ควรระบุอาจารย) ผู� รั บผิ ดชอบ
หลั กสู ตรกรณี หลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 
- ควรระบุวันท่ี สกอ./สภาวิชาชีพ 
รับทราบหลักสูตร 
- กรณีมีการปรับปรุง อาจารย)ประจํา
หลักสูตรควรระบุวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและ สกอ.
รับทราบ 

 

อาจารย�ผู)สอน 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ........................................................... 
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การกํากับให)เป@นไปตามมาตรฐาน  
กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548) 
 

ระดับคะแนน ผ7าน ไม7ผ7าน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
 

ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ประจําหลักสูตรครบตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ประจําหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร  
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  
 

2 คุณสมบัติของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-2-1)  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช�
หลักสูตรดังกล7าวมาแล�วก่ีป
 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด 
และขณะนี้อยู7ในข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-11-1)  
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กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท (เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548) 
 

ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ประจําหลักสูตรครบตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ประจําหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร  
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  

2 คุณสมบัติของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-2-1)  

3 คุณสมบัติของอาจารย)ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-3-1)   

4 คุณสมบัติของอาจารย)ผู�สอน ................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-4-1)  

5 คุณสมบัติของอาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ)หลักและอาจารย)ท่ี
ปรึกษาการค�นคว�าอิสระ 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-5-1)  
 

6 คุณสมบัติของอาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ)ร7วม (ถ�ามี) 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-6-1)   

7 คุณสมบัติของอาจารย)ผู�สอบ
วิทยานิพนธ) 
 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-7-1)  

8 การตีพิมพ)เผยแพร7ผลงานของ
ผู�สําเร็จการศึกษา 

................................................................................................. 
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ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 

ช่ือ
นักศึกษา/
ผู)สําเร็จ

การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล7งตีพิมพ�
เผยแพร7/ป�ท่ี

ตีพิมพ�
เผยแพร7 

ค7า
น้ําหนัก 

ผลการ
นํา

ความรู)
และ

ทักษะใน
วิชาชีพ

ไป
ประยุกต�

ใช) 
1.     
2.     

 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-8-1)  

9 ภาระงานอาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

.............................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-9-1)  

10 อาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)และ
การค�นคว�าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยอย7าง
ต7อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ควรอธิบายว7าอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระ 
มีผลงานวิจัยอย7างต7อเนื่อง ดังตาราง 
 
ช่ืออาจารย� ช่ือผลงาน แหล7งตีพิมพ�

เผยแพร7/ป�ท่ี
ตีพิมพ�เผยแพร7 

ค7าน้ําหนัก 

1.    
2.    
3.    

 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-10-1)  
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ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช�
หลักสูตรดังกล7าวมาแล�วก่ีป
 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด 
และขณะนี้อยู7ในข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-11-1)  
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กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558) 
 

ระดับคะแนน ผ7าน ไม7ผ7าน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย) 

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร  
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  

2 คุณสมบัติอาจารย) 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-2-1)  

3 คุณสมบัติอาจารย)ประจํา 
หลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-3-1) 

4 คุณสมบัตอิาจารย)ผู�สอน - อาจารย)ประจํา 
................................................................................................. 
- อาจารย)พิเศษ 
................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-4-1) 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช�
หลักสูตรดังกล7าวมาแล�วก่ีป
 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด 
และขณะนี้อยู7ในข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-10-1)  
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กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท (เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558) 
 

ระดับคะแนน ผ7าน ไม7ผ7าน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย) 

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร  
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  

2 คุณสมบัติอาจารย) 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-2-1)  

3 คุณสมบัติอาจารย)ประจํา 
หลักสูตร 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-3-1) 

4 คุณสมบัตอิาจารย)ผู�สอน - อาจารย)ประจํา 
................................................................................................. 
- อาจารย)พิเศษ 
................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-4-1) 

5 คุณสมบัติของอาจารย)ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ)หลักและอาจารย)ท่ี
ปรึกษาการค�นคว�าอิสระ 
 
 

................................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-5-1)  
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ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
6 คุณสมบัติของอาจารย)ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ)ร7วม (ถ�ามี) 
- อาจารย)ประจํา 
................................................................................................. 
- ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
................................................................................................. 
 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-6-1)   

7 คุณสมบัติของอาจารย)ผู�สอบ
วิทยานิพนธ) 
 

- อาจารย)ผู�สอบวิทยานิพนธ) 
................................................................................................. 
- อาจารย)ประจําหลักสูตร 
................................................................................................. 
- ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
................................................................................................. 
 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-7-1)  

8 การตีพิมพ)เผยแพร7ผลงานของ
ผู�สําเร็จการศึกษา 

................................................................................................. 
ช่ือ

นักศึกษา/
ผู)สําเร็จ

การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล7งตีพิมพ�
เผยแพร7/ป�ท่ี

ตีพิมพ�
เผยแพร7 

ค7า
น้ําหนัก 

ผลการ
นํา

ความรู)
และ

ทักษะใน
วิชาชีพ

ไป
ประยุกต�

ใช) 
1.     
2.     

 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-8-1)  
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ท่ี เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
9 ภาระงานอาจารย)ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

.............................................................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-9-1)  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช�
หลักสูตรดังกล7าวมาแล�วก่ีป
 จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด 
และขณะนี้อยู7ในข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-10-1)  
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หมวดท่ี 2 อาจารย� 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย� (ตัวบ7งช้ี 4.1) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 

ตัวบ7งช้ี ผลการดําเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย�  
(ตัวบ7งช้ี 4.1) 

-ระบบการรับและแต7งต้ังอาจารย)ประจําหลักสูตร 
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.1-1-1) 
(4.1-1-2) 

 -ระบบการบริหารอาจารย) 
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
 (4.1-2-1) 
(4.1-2-2) 

 -ระบบการส7งเสริมและพัฒนาอาจารย) 
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.1-3-1) 
(4.1-3-2) 
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คุณภาพอาจารย� (ตัวบ7งช้ี 4.2) 

ผลการประเมิน ค7าร)อยละ ระดับคะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
ตัวบ7งช้ี ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพอาจารย� 
(ตัวบ7งช้ี 4.2) 

- ร�อยละอาจารย)ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.2-1-1) 
(4.2-1-2) 

 - ร�อยละอาจารย)ท่ีมีตําแหน7งทางวิชาการ  
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.2-2-1) 
(4.2-2-2) 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย)  
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.2-3-1) 
(4.2-3-2) 

 - จํานวนบทความของอาจารย)ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได�รับการ
อ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ SCOPUS ต7อจํานวนอาจารย)ประจํา
หลักสูตร  
.................................................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.2-4-1) 
(4.2-4-2) 
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ผลท่ีเกิดกับอาจารย� (ตัวบ7งช้ี 4.3) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 
(ตัวบ7งช้ี 4.3) 

- การคงอยู7ของอาจารย)   
………………………………..……......................................... 

ป�การศึกษา 2559 ป�การศึกษา 2560 ป�การศึกษา 2561 
จํานวน
รายชื่อ
อาจารย�
ท่ีมีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร)อยละ
การคงอยู7

ของ
อาจารย� 

จํานวน
รายชื่อ
อาจารย�
ท่ีมีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร)อยละ
การคงอยู7

ของ
อาจารย� 

จํานวน
รายชื่อ
อาจารย�
ท่ีมีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร)อยละ
การคงอยู7

ของ
อาจารย� 

1 80 0 100 0 100 

 
หลักฐานอ�างอิง 
(4.3-1-1) 
(4.3-1-2) 

 - ความพึงพอใจของอาจารย) 
     ร�อยละความพึงพอใจของอาจารย)ประจําหลักสูตรต7อการบรหิาร
และพัฒนาอาจารย)ประจําหลักสูตร มีค7าเท7ากับ..... รายละเอียดดัง
ตาราง 

ลําดับ ประเด็นการประเมนิ ค7าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ (คะแนนเต็ม 

5.00) 
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ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 
(ตัวบ7งช้ี 4.3) 

หลักฐานอ�างอิง 
(4.3-2-1) 
(4.3-2-2)  
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
 

ข)อมูลนักศึกษา  
(ข)อมูลย)อนหลัง 3 ป� หรือตั้งแต7ป�การศึกษาท่ีเริ่มใช)หลักสูตร)  

ป�การศึกษาท่ีรับเข)า/จํานวนนกัศึกษาคงอยู7 2559 2560 2561 
2559    
2560    
2561    

 
 

ปMจจัยท่ีมีผลกระทบต7อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................ 
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การรับนักศึกษา (ตัวบ7งช้ี 3.1) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       

 

ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ7งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
………………………………..……......................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.1-1-1) 
(3.1-1-2) 

 - การเตรียมความพร�อมก7อนเข�าศึกษา   
…………………….............................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.1-2-1) 
(3.1-2-2) 
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การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ7งช้ี 3.2) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 
การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ7งช้ี 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก7นักศึกษาใน
ปริญญาตรี 
……………………………….................................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.2-1-1) 
(3.2-1-2) 

 - การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิทยานิพนธ)แก7บัณฑิตศึกษา 
…………………………………….….......................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
 (3.2-2-1) 
(3.2-2-2) 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ใน
ศตวรรษท่ี 21 
…………………………………….............................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.2-3-1) 
(3.2-3-2) 
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ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ7งช้ี 3.3) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ7งช้ี 3.3) 

- การคงอยู7   
............................................................................... 
 

ป�
การศึก

ษา 

จํานวน
รับเข)า 

 
(1) 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  (2) 

จํานวนท่ีลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นป�การศึกษา 2561 

(3) 
 

2559 2560 2561 

2556  �    
2557   �   
2558    �  

 
อัตราการสําเร็จการศึกษา  =         
 
 
 
อัตราการคงอยู7               = 
 
 
 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.3-1-1) 
(3.3-1-2) 
 
 

(1) – (3) x 100 

 (1) 

(2) x 100 

(1) 
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ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ7งช้ี 3.3) 

- การสําเร็จการศึกษา  
………………………………………........................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.3-2-1) 
(3.3-2-2) 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………….…............ 
หลักฐานอ�างอิง 
(3.3-3-1) 
(3.3-3-2) 

 
 

 

จํานวนผู)สําเรจ็การศกึษา 

ป�การศึกษาท่ีรับเข)า 
   

จํานวนผู)สําเรจ็
การศึกษา 

ร)อยละ จํานวนผู)สําเรจ็
การศึกษา 

ร)อยละ จํานวนผู)สําเรจ็
การศึกษา 

ร)อยละ 

       
       
       
 
หมายเหตุ (ข�อมูลย�อนหลัง 3 ป
 หรือต้ังแต7ป
การศึกษาท่ีเริ่มใช�หลักสูตร) 

 
 
ปMจจัยท่ีมีผลกระทบต7อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................………………………………………………………… 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (ตัวบ7งช้ีท่ี 2.1)  
 

ผลการประเมิน ค7าร)อยละ ระดับคะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
 

ข)อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมินท้ังหมด  
ผลรวมของคะแนนท่ีได�จากการประเมินบัณฑิต  
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  

 
หลักฐานอ�างอิง 
2.1-1 
2.1-2 
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ภาวการณ)มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป
 (ตัวบ7งช้ีท่ี 2.2)  (ปริญญาตรี) 
 

ผลการประเมิน ค7าร)อยละ ระดับคะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 
ข)อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป
 หลังสําเร็จการศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได�งานทําภายใน 1 ป
หลังสําเรจ็การศึกษา (ไม7นับรวมผู�ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก7อนเข�าศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต7อระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ)ทหาร  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได�ประจําอยู7แล�ว  

 
วันท่ีสํารวจ........................................................ 
 
แสดงวิธีการคํานวณ 
1. คํานวณค7าร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 

 
           

 
 

 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 
                     จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

× 100 
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2. แปลงค7าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได�   =   

 
หมายเหตุ :  
         1. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต�องไม7น�อยกว7าร�อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
         2. ไม7นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก7อนเข�าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได�ประจําอยู7แล�วและผู�ท่ีศึกษาต7อ 
            ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร)  
         3. ใช�ข�อมูลผลการสํารวจในช7วงประสาทปริญญาบัตร 
 
 
 
 
การวิเคราะห�ผลท่ีได) 
 วิเคราะห)ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน�มของการได�งานทํา โดยใช�ข�อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข�อมูลท่ีผ7านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเป]ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปhน
ข�อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค7าร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 
                                           100 

× 5 
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การเผยแพร7ผลงานของนักศึกษาและผู)สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ7งช้ี 2.2) 

ผลการประเมิน ค7าร)อยละ ระดับคะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   

 

ผลการดําเนินงาน 
 ควรอธิบายผลการนําความรู�และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต)ใช�ในการพัฒนางานโดยใช�ความรู�ข้ันสูง ในการ
ปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือให�งานหรือองค)กรเกิดความก�าวหน�าในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด�านการบริหารจัดการ       
โดยมีคุณภาพผลงานเปhนท่ียอมรับเชิงประจักษ) 
 
แสดงวิธีการคํานวณ 
 .................................................................... 

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ)และหรือเผยแพร7 

ช่ือนักศึกษา/ผู)สําเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล7งตีพิมพ�เผยแพร7/ป�
ท่ีตีพิมพ�เผยแพร7 

ค7าน้ําหนัก ผลการนําความรู)และ
ทักษะในวิชาชีพไป

ประยุกต�ใช) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
หลักฐานอ)างอิง 
2.2-1 
2.2-2 



 

26 
 

หมวดท่ี 4 ข)อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข)อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเป̂ดสอนในภาค/ป�การศึกษา 

รหัส ชื่อ วชิา ภาค/ 
ป�การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ 
 
C 
 

 
D+ 

 
D F W I 

ไม7ผ7าน 
(U) 

ผ7าน 
(S) 

ลง 
ทะเบยีน 

สอบผ7าน 

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ7งช้ี 5.1) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 
 

ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ7งช้ี 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
…………………………………………………................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.1-1-1) 
(5.1-1-2) 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร)สาขานั้นๆ 
……………………………………………………………………………………….......... 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.1-2-1) 
(5.1-2-2) 
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การวางระบบผู)สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ7งช้ี 5.2) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 

ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การวางระบบผู�สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ7งช้ี 5.2) 

-การกําหนดผู�สอน 
………………………….……………………………......................................... 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-1-1) 
(5.2-1-2) 

 -การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู�    (มคอ. 3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………….........…. 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-2-1) 
(5.2-2-2) 
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………….........…. 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-3-1) 
(5.2-3-2) 

 -การควบคุมหัวข�อวิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
ให�สอดคล�องกับสาขาวิชาและความก�าวหน�าของศาสตร) 
………………………………………………………………………….……….…........… 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-4-1) 
(5.2-4-2) 
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ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การวางระบบผู�สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ7งช้ี 5.2) 
 
 

-การแต7งต้ังอาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล�องหรือสัมพันธ)กับหัวข�อวิทยานิพนธ) 
……………………………..………..................................................……… 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-5-1) 
(5.2-5-2) 

 -การช7วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระ และการ
ตีพิมพ)ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………......... 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.2-6-1) 
(5.2-6-2) 
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การประเมินผู)เรียน (ตัวบ7งช้ี 5.3) 
 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 

ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การประเมินผู�เรียน 
(ตัวบ7งช้ี 5.3) 

-การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 
…………………………………………………………………………….........…………. 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.3-1-1) 
(5.3-1-2) 

 -การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  
………………………………………………………………………………........….……. 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.3-2-1) 
(5.3-2-2) 

 -การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
………………………………………………………………………………………......... 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.3-3-1) 
(5.3-3-2) 

 - การประเมินวิทยานิพนธ)และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………….......... 
หลักฐานอ�างอิง 
(5.3-4-1) 
(5.3-4-2) 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (ตัวบ7งช้ี 5.4) 

ผลการประเมิน ค7าร)อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�)   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป@นไปตาม
เกณฑ� 

ไม7เป@นไป
ตามเกณฑ� 

หลักฐาน 
อ)างอิง 

1) อาจารย)ประจําหลักสูตรอย7างน�อยร�อยละ 80 มี
ส7วนร7วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห7งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ)ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย7างน�อยก7อนการเป]ดสอนในแต7ละ
ภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

    

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ)
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป]ด
สอนให�ครบทุกรายวิชา 

    

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู� ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ�ามี) อย7างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เป]ดสอนในแต7ละป
การศึกษา 
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ดัชนีบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป@นไปตาม
เกณฑ� 

ไม7เป@นไป
ตามเกณฑ� 

หลักฐาน 
อ)างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู� 
จากผลการประเมินการ ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ป
ท่ีแล�ว 

    

8) อาจารย)ใหม7 (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารย)ประจําหลักสูตรทุกคนได�รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย7างน�อยป
ละ
หน่ึงครั้ง 

    

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
(ถ�ามี) ได�รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม7น�อยกว7าร�อยละ 50 ต7อป
 

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดท�าย/
บัณฑิตใหม7ท่ีมีต7อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม7น�อย
กว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต7อบัณฑิต
ใหม7 เฉลี่ยไม7น�อยกว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

13) (เพ่ิมเติม ตามหลักสูตร)     
รวมตัวบ7งช้ีในป
น้ี     

จํานวนตัวบ7งช้ีท่ีดําเนินการผ7านเฉพาะตัวบ7งช้ีท่ี 1-5     

ร�อยละของตัวบ7งช้ีท่ี 1-5     

จํานวนตัวบ7งช้ีในป
น้ีท่ีดาํเนินการผ7าน     

ร�อยละของตัวบ7งช้ีท้ังหมดในป
น้ี     
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การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม7ปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป�

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให)

ผิดปกติ 
มาตรการแก)ไข 

      
      
      
      
      
      
 
 
การเป̂ดรายวิชาในภาคหรือป�การศึกษา 

รหัสช่ือวิชา ภาค/ป�
การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม7
เป̂ดสอน 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

หัวข)อท่ีขาด สาเหตุท่ี
ไม7ได)สอน 

วิธีแก)ไข 

       
       
       
       
       

 
 

คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเป̂ดสอนในป�ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป�การศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม7มี 

     
     
     
 
 
 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา 

กรณีไม7ได�เป]ดสอนนํามาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น  ๆ

กรณีสอนเนื้อหาไม7ครบนํามา

จาก มคอ.5 ของแต7ละวิชา 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
..............................................................................................................................................................................
.......................................  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 

สรุปข)อคิดเห็นของผู)สอนและข)อมูลปnอนกลับจากแหล7งต7างๆ แนวทางแก)ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม  
ความรู�  
ทักษะทางปMญญา  
ทักษะความสัมพันธ)ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม7 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี � ไม7มี � 
 จํานวนอาจารย)ใหม7 ...........................................จํานวนอาจารย)ท่ีเข�าร7วมปฐมนิเทศ............................. 
 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข)าร7วม 

จํานวน 
สรุปข)อคิดเห็นและประโยชน�ท่ีเข)าร7วมกิจกรรม

ท่ีได)รับ อาจารย� 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปUญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปUญหาต7อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค�ของ
หลักสูตร 

แนวทางการปnองกันและแก)ไข
ปUญหาในอนาคต 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู) (ตัวบ7งช้ี 6.1) 
 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2559 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป
การศึกษา 2560 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป
ปMจจบัุน (�)       
 
 

ตัวบ7งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู) 
(ตัวบ7งช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส7วนร7วมของอาจารย)
ประจําหลักสูตรเพ่ือให�มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
…………………………………………………………...........................……. 
หลักฐานอ�างอิง 
(6.1-1-1) 
(6.1-1-2) 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต7อการจัดการเรียนการ
สอน 
……………………………………………................................................. 
หลักฐานอ�างอิง 
(6.1-2-1) 
(6.1-2-2) 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย)ต7อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
…………………………………………………………...........................……. 
หลักฐานอ�างอิง 
(6.1-3-1) 
(6.1-3-2) 
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หมวดท่ี 6 ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู)ประเมินอิสระ 
 

ข)อคิดเห็นหรือสาระจากผู)
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู)รับผิดชอบหลักสูตรต7อ

ข)อคิดเห็นหรือสาระท่ีได)รับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู)ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามป�ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ...................................... 

ข)อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข)อคิดเห็นของคณาจารย�ต7อผลการประเมิน 
  
ข�อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
 
 
การประเมินจากผู)มีส7วนเก่ียวข)อง 

ข)อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข)อคิดเห็นของคณาจารย�ต7อผลการประเมิน 
  
ข�อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก)าวหน)าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป�ท่ีผ7านมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล)วเสร็จ ผู)รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลท่ีไม7สามารถ
ดําเนินการได)สําเร็จ 

    
    
    
    
 
 
ข�อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข�อเสนอในการปรับโครงสร�างหลักสูตร (จํานวนหน7วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

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

................................................................................................................................................................ 
2. ข�อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลง 
   วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

แผนปฏิบัติการใหม7สําหรับป�การศึกษา ................................... 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต7ละแผน วันท่ีคาดว7าจะสิ้นสุดแผน และผู�รับผิดชอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 1 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 2 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 3 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 4 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผู�รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 5 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร) 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เอกสารประกอบการรายงาน 
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา 
2. วิธีการให�คะแนนตามกําหนดเกณฑ)มาตรฐานท่ีใช�ในการประเมิน 
3. ข�อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป
ท่ีประเมิน 
4. ข�อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ตารางการวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร 

องค� 
ประกอบท่ี 

คะแนนผ7าน จํานวน 
ตัวบ7งชี้ 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน�อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ7านการประเมิน หลักสูตรได�มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ7ง
ชี้ใ

น 
อง

ค)ป
ระ

กอ
บที่

 2 
- 6

 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1, 3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4    
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      
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สรุปผลการประเมิน หลักสูตร................. 

ผลการประเมินรายตัวบ7งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ7งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ� (% 

หรือสัดส7วน) ตัวหาร 
องค�ประกอบท่ี 1  
     ตัวบ7งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสกอ. 

ผ7าน/ไม7ผ7าน  

องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
     ตัวบ7งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

 
  

 
     ตัวบ7งชี้ 2.2 การได�งานทําหรือผลงานวิจัยของผู�สําเร็จ
การศึกษา 
     ตัวบ7งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร�อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
 

 

  
 

     ตัวบ7งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับ การ
ตีพิมพ)และหรือเผยแพร7 

 
   

 
เฉล่ียคะแนน องค�ประกอบท่ี 2   

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
     ตัวบ7งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
     ตัวบ7งชี้ 3.2 การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา   

     ตัวบ7งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   

เฉล่ียคะแนน องค�ประกอบท่ี 3   

องค�ประกอบท่ี 4  อาจารย� 
      ตัวบ7งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย)   
     ตัวบ7งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย)   
          ตัวบ7งชี้ 4.2.1 ร�อยละของอาจารย)ประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
  

 

          ตัวบ7งชี้ 4.2.2 ร�อยละของอาจารย)ประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหน7งทางวิชาการ 
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ผลการประเมินรายตัวบ7งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ7งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ� (% 

หรือสัดส7วน) ตัวหาร 
          ตัวบ7งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย)
ประจําหลักสูตร 

 
  

 
          ตัวบ7งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย)ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI 
และ Scopus ต7อจํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร  

 
   

     ตัวบ7งชี ้4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย)   
เฉล่ียคะแนน องค�ประกอบท่ี 4   

องค�ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู)เรียน 
     ตัวบ7งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

     ตัวบ7งชี้ 5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

     ตัวบ7งชี้ 5.3 การประเมินผู�เรียน   

     ตัวบ7งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

  

เฉล่ียคะแนน องค�ประกอบท่ี 5   

องค�ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู) 

     ตัวบ7งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�   

เฉล่ียคะแนน องค�ประกอบท่ี 6   

เฉล่ียรวมทุกตัวบ7งช้ี   

 


