แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2561

*ใช)ตัวอักษร TH SarabunPSK

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร...................................
สาขาวิชา....................
(หลักสูตรใหม7/หลักสูตรปรับปรุง)
พ.ศ. ....................... (ระบุวันที่ สกอ.รับทราบ/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม7)

คณะ.............................................
มหาวิทยาลัยเนชัน่
วัน เดือน ป ที่รายงาน

สารบัญ

ก

บทสรุปผู)บริหาร
- ขอมูลของหลักสูตรโดยสังเขป
- ควรสรุ ป ภาพรวมของรายงานผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร.....ตามแผนยุ ท ธศาสตร)
มหาวิทยาลัยเนชั่น 2561 – 2565 ยุทธศาสตร)ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 5.3 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในองค)กร ใหเกิดประโยชน)สูงสุดต7อคุณภาพการศึกษา (กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมที่
ดําเนินการในระดับ หลักสูตร หรื อคณะ ที่สอดรับ กับ ประเด็น การบริห ารจัดการงานหลักสูตร งานประกั น
คุณภาพการศึกษาตามระบบของสถาบัน และการเชื่อมโยงกับ IQA การสรางวัฒนธรรมองค)กร: งานประจํา +
KM ที่สอดคลองกับการบริหารจัดการ + QA)
- ควรอธิบายผลการดําเนินงานในดานผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใชปรับปรุง พัฒนา
และบริหารจัดการบรรลุเปEาหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด และมีแนวโนมที่ดีในดานผลของการนําผล
การประเมิ นคุ ณภาพหลั กสู ตรไปใช ปรับปรุง พัฒนา และบริ หารจั ดการบรรลุ เปE าหมายตามพั นธกิ จหลั กของ
สถานศึกษากําหนด

1

*ประวัติความเป@นมาของหลักสูตร
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ *ต)องกรอกประวัติความเป@นมาของหลักสูตร เพื่อลงข)อมูลในระบบ Che QA Online
สรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตร...............สาขาวิชา..............
ไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ซึ่งไดรับการแต7งตั้งจาก
สถาบัน การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร.......................... ใชขอมูลการดําเนินการระหว7าง วันที่ 1
สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 การประเมินคุณภาพภายในใชเกณฑ)การประเมินตามตัวบ7งชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบดวย 6 องค)ประกอบ 13 ตัวบ7งชี้
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ในภาพรวม
อยู7ในระดับ “ ..... ” คะแนนเฉลี่ย .... พบว7า
1) ดานปMจจัยนําเขา
อยู7ในระดับ.......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ
.......
2) ดานกระบวนการ
อยู7ในระดับ......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ
……
3) ดานผลผลิต
อยู7ในระดับ.......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ
……
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค)ประกอบคุณภาพ พบว7า
องค)ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการประเมิน ผ7าน
องค)ประกอบที่ 2 บัณฑิต
อยู7ในระดับ......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ ……..
องค)ประกอบที่ 3 นักศึกษา
อยู7ในระดับ......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ ........
องค)ประกอบที่ 4 อาจารย)
อยู7ในระดับ......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ ........
องค)ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
อยู7ในระดับ......
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ ……..
องค)ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยู7ในระดับดี
มีค7าเฉลี่ยเท7ากับ ……..

2

* จุดเด7นและแนวทางเสริม

* จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

หมายเหตุ *ต)องกรอกข)อมูลจุดเด7นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง เพื่อลงข)อมูลในระบบ
Che QA Online

3

ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560
ข)อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
บรรลุ/ไม7บรรลุ

ภาพรวม
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู)เรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)

3

หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร................................................................
มคอ.2
1.
2.
3.
4.
5.

ปUจจุบัน

หมายเหตุ
- ควรระบุ อ าจารย) ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลั กสู ตรกรณี หลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา
- ควรระบุ วั น ที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย
อนุมัติหลักสูตร
- ควรระบุ วั นที่ สกอ./สภาวิ ชาชี พ
รับทราบหลักสูตร
- กรณีมีการปรับปรุง อาจารย)ประจํา
หลักสูตรควรระบุวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและ สกอ.
รับทราบ

อาจารยผู)สอน
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................
สถานที่จัดการเรียนการสอน ...........................................................

4

การกํากับให)เป@นไปตามมาตรฐาน
กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548)
ระดับคะแนน

ผ7าน

ไม7ผ7าน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )

ที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ประจําหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ประจําหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร
หลักฐานอางอิง
(1.1-1-1)

2

คุณสมบัติของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-2-1)
ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช
หลักสูตรดังกล7าวมาแลวกี่ป จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใด
และขณะนี้อยู7ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
(1.1-11-1)

5

กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548)
ที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร

3

คุณสมบัติของอาจารย)ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

4

คุณสมบัติของอาจารย)ผูสอน

5

คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)หลักและอาจารย)ที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ

6

คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)ร7วม (ถามี)

7

คุณสมบัติของอาจารย)ผูสอบ
วิทยานิพนธ)

8

การตีพิมพ)เผยแพร7ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ประจําหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ประจําหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร
หลักฐานอางอิง
(1.1-1-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-2-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-3-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-4-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-5-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-6-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-7-1)
.................................................................................................

6

ที่

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ชื่อ
ชื่อผลงาน แหล7งตีพิมพ
ค7า
นักศึกษา/
เผยแพร7/ปที่ น้ําหนัก
ผู)สําเร็จ
ตีพิมพ
การศึกษา
เผยแพร7

ผลการ
นํา
ความรู)
และ
ทักษะใน
วิชาชีพ
ไป
ประยุกต
ใช)

1.
2.
หลักฐานอางอิง
(1.1-8-1)
9

10

ภาระงานอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิจัยอย7าง
ต7อเนื่องและสม่ําเสมอ

..............................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-9-1)
ควรอธิบายว7าอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระ
มีผลงานวิจัยอย7างต7อเนื่อง ดังตาราง
ชื่ออาจารย ชื่อผลงาน

แหล7งตีพิมพ
เผยแพร7/ปที่
ตีพิมพเผยแพร7

ค7าน้ําหนัก

1.
2.
3.
หลักฐานอางอิง
(1.1-10-1)
7

ที่
11

เกณฑการประเมิน
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช
หลักสูตรดังกล7าวมาแลวกี่ป จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใด
และขณะนี้อยู7ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
(1.1-11-1)

8

กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558)
ระดับคะแนน

ผ7าน

ไม7ผ7าน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารย)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

2

คุณสมบัติอาจารย)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3

คุณสมบัติอาจารย)ประจํา
หลักสูตร

4

คุณสมบัตอิ าจารย)ผูสอน

10

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร
หลักฐานอางอิง
(1.1-1-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-2-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-3-1)
- อาจารย)ประจํา
.................................................................................................
- อาจารย)พิเศษ
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-4-1)
ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช
หลักสูตรดังกล7าวมาแลวกี่ป จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใด
และขณะนี้อยู7ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
(1.1-10-1)
9

กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558)
ระดับคะแนน

ผ7าน

ไม7ผ7าน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารย)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

2

คุณสมบัติอาจารย)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

3

คุณสมบัติอาจารย)ประจํา
หลักสูตร

4

คุณสมบัตอิ าจารย)ผูสอน

5

คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)หลักและอาจารย)ที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายว7า หลักสูตรมีอาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการบริหารจัดการอย7างไร
หลักฐานอางอิง
(1.1-1-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-2-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-3-1)
- อาจารย)ประจํา
.................................................................................................
- อาจารย)พิเศษ
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-4-1)
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-5-1)
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ที่
6

7

8

เกณฑการประเมิน
คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)ร7วม (ถามี)

คุณสมบัติของอาจารย)ผูสอบ
วิทยานิพนธ)

การตีพิมพ)เผยแพร7ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
- อาจารย)ประจํา
.................................................................................................
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-6-1)
- อาจารย)ผูสอบวิทยานิพนธ)
.................................................................................................
- อาจารย)ประจําหลักสูตร
.................................................................................................
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
.................................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-7-1)
.................................................................................................
ชื่อ
ชื่อผลงาน แหล7งตีพิมพ
ค7า
ผลการ
นักศึกษา/
เผยแพร7/ปที่ น้ําหนัก
นํา
ผู)สําเร็จ
ตีพิมพ
ความรู)
การศึกษา
เผยแพร7
และ
ทักษะใน
วิชาชีพ
ไป
ประยุกต
ใช)
1.
2.
หลักฐานอางอิง
(1.1-8-1)
11

ที่
9

10

เกณฑการประเมิน
ภาระงานอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
..............................................................................................
หลักฐานอางอิง
(1.1-9-1)
ควรอธิบายว7า หลักสูตรใหม7/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เป]ดสอนโดยใช
หลักสูตรดังกล7าวมาแลวกี่ป จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใด
และขณะนี้อยู7ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
(1.1-10-1)
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หมวดที่ 2 อาจารย
การบริหารและพัฒนาอาจารย (ตัวบ7งชี้ 4.1)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ตัวบ7งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย
(ตัวบ7งชี้ 4.1)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
-ระบบการรับและแต7งตั้งอาจารย)ประจําหลักสูตร
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.1-1-1)
(4.1-1-2)
-ระบบการบริหารอาจารย)
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.1-2-1)
(4.1-2-2)
-ระบบการส7งเสริมและพัฒนาอาจารย)
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.1-3-1)
(4.1-3-2)
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คุณภาพอาจารย (ตัวบ7งชี้ 4.2)
ผลการประเมิน

ค7าร)อยละ

ระดับคะแนน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ตัวบ7งชี้
คุณภาพอาจารย
(ตัวบ7งชี้ 4.2)

ผลการดําเนินงาน
- รอยละอาจารย)ที่มีวุฒิปริญญาเอก
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.2-1-1)
(4.2-1-2)
- รอยละอาจารย)ที่มีตําแหน7งทางวิชาการ
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.2-2-1)
(4.2-2-2)
- ผลงานวิชาการของอาจารย)
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.2-3-1)
(4.2-3-2)
- จํานวนบทความของอาจารย)ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ต7อจํานวนอาจารย)ประจํา
หลักสูตร
....................................................................................
หลักฐานอางอิง
(4.2-4-1)
(4.2-4-2)
14

ผลที่เกิดกับอาจารย (ตัวบ7งชี้ 4.3)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ผลที่เกิดกับอาจารย
(ตัวบ7งชี้ 4.3)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

- การคงอยู7ของอาจารย)
………………………………..…….........................................
ปการศึกษา 2559
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ จํานวน ร)อยละ
รายชื่อ การคงอยู7 รายชื่อ การคงอยู7 รายชื่อ การคงอยู7
อาจารย
ของ
อาจารย
ของ
อาจารย
ของ
ที่มีการ อาจารย ที่มีการ อาจารย ที่มีการ อาจารย
เปลี่ยน
เปลี่ยน
เปลี่ยน
แปลง
แปลง
แปลง
1
80
0
100
0
100

หลักฐานอางอิง
(4.3-1-1)
(4.3-1-2)
- ความพึงพอใจของอาจารย)
รอยละความพึงพอใจของอาจารย)ประจําหลักสูตรต7อการบริหาร
และพัฒนาอาจารย)ประจําหลักสูตร มีค7าเท7ากับ..... รายละเอียดดัง
ตาราง
ลําดับ

ประเด็นการประเมิน

ค7าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ (คะแนนเต็ม
5.00)
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ผลที่เกิดกับอาจารย
(ตัวบ7งชี้ 4.3)

หลักฐานอางอิง
(4.3-2-1)
(4.3-2-2)
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

ข)อมูลนักศึกษา
(ข)อมูลย)อนหลัง 3 ป หรือตั้งแต7ปการศึกษาที่เริ่มใช)หลักสูตร)
ปการศึกษาที่รับเข)า/จํานวนนักศึกษาคงอยู7
2559
2560
2561

2559

2560

2561

ปMจจัยที่มีผลกระทบต7อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................…………………………………
…..........................................................…............................................................................................................
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การรับนักศึกษา (ตัวบ7งชี้ 3.1)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ตัวบ7งชี้
การรับนักศึกษา
(ตัวบ7งชี้ 3.1)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
- การรับนักศึกษา
………………………………..…….........................................
หลักฐานอางอิง
(3.1-1-1)
(3.1-1-2)
- การเตรียมความพรอมก7อนเขาศึกษา
……………………..............................................................
หลักฐานอางอิง
(3.1-2-1)
(3.1-2-2)
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การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ7งชี้ 3.2)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(ตัวบ7งชี้ 3.2)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก7นักศึกษาใน
ปริญญาตรี
………………………………....................................................
หลักฐานอางอิง
(3.2-1-1)
(3.2-1-2)
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ)แก7บัณฑิตศึกษา
…………………………………….…..........................................
หลักฐานอางอิง
(3.2-2-1)
(3.2-2-2)
- การพั ฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาและการเสริ มสรางทั กษะการเรี ยนรู ใน
ศตวรรษที่ 21
……………………………………..............................................
หลักฐานอางอิง
(3.2-3-1)
(3.2-3-2)
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ7งชี้ 3.3)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ7งชี้ 3.3)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

- การคงอยู7
...............................................................................
ป
จํานวน จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
การศึก รับเข)า
หลักสูตร (2)
ษา
2559 2560 2561
(1)

จํานวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปการศึกษา 2561
(3)

2556
2557
2558

อัตราการสําเร็จการศึกษา =

(2) x 100
(1)

อัตราการคงอยู7

=

(1) – (3) x 100
(1)

หลักฐานอางอิง
(3.3-1-1)
(3.3-1-2)
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบ7งชี้ 3.3)

- การสําเร็จการศึกษา
………………………………………...........................................
หลักฐานอางอิง
(3.3-2-1)
(3.3-2-2)
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
……………………………………………………………….…............
หลักฐานอางอิง
(3.3-3-1)
(3.3-3-2)

จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษาที่รับเข)า

จํานวนผู)สําเร็จ
การศึกษา

ร)อยละ จํานวนผู)สําเร็จ ร)อยละ จํานวนผู)สําเร็จ ร)อยละ
การศึกษา
การศึกษา

หมายเหตุ (ขอมูลยอนหลัง 3 ป หรือตั้งแต7ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร)

ปMจจัยที่มีผลกระทบต7อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................…………………………………………………………
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (ตัวบ7งชี้ที่ 2.1)
ผลการประเมิน

ค7าร)อยละ

ระดับคะแนน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )

ข)อมูลพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
หลักฐานอางอิง
2.1-1
2.1-2
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ภาวการณ)มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบ7งชี้ที่ 2.2) (ปริญญาตรี)
ผลการประเมิน

ค7าร)อยละ

ระดับคะแนน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ข)อมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (ไม7นับรวมผูประกอบ
อาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก7อนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต7อระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ)ทหาร
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู7แลว
วันที่สํารวจ........................................................
แสดงวิธีการคํานวณ
1. คํานวณค7ารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

× 100
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2. แปลงค7ารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

ค7ารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
100

×5

หมายเหตุ :
1. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไม7นอยกว7ารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. ไม7นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก7อนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู7แลวและผูที่ศึกษาต7อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
3. ใชขอมูลผลการสํารวจในช7วงประสาทปริญญาบัตร

การวิเคราะหผลที่ได)
วิเคราะห)ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผ7านมาและสถาบันอื่นที่เป]ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเปhน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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การเผยแพร7ผลงานของนักศึกษาและผู)สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ7งชี้ 2.2)
ผลการประเมิน

ค7าร)อยละ

ระดับคะแนน

ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )

ผลการดําเนินงาน
ควรอธิบายผลการนําความรูและทักษะในวิชาชีพไปประยุกต)ใชในการพัฒนางานโดยใชความรูขั้นสูง ในการ
ปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองค)กรเกิดความกาวหนาในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือดานการบริหารจัดการ
โดยมีคุณภาพผลงานเปhนที่ยอมรับเชิงประจักษ)
แสดงวิธีการคํานวณ
....................................................................
สรุปผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ)และหรือเผยแพร7
ชื่อนักศึกษา/ผู)สําเร็จ
การศึกษา

ชื่อผลงาน

แหล7งตีพิมพเผยแพร7/ป ค7าน้ําหนัก ผลการนําความรู)และ
ที่ตีพิมพเผยแพร7
ทักษะในวิชาชีพไป
ประยุกตใช)

1.
2.
3.
4.
5.
หลักฐานอ)างอิง
2.2-1
2.2-2
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หมวดที่ 4 ข)อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข)อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เป^ดสอนในภาค/ปการศึกษา
รหัส ชื่อ วิชา

ภาค/
ปการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+ D F

จํานวนนักศึกษา
W

I

ไม7ผ7าน
(U)

ผ7าน
(S)

ลง
ทะเบียน
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สอบผ7าน

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ7งชี้ 5.1)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )

ตัวบ7งชี้
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
(ตัวบ7งชี้ 5.1)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
………………………………………………….................................................
หลักฐานอางอิง
(5.1-1-1)
(5.1-1-2)
-การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร)สาขานั้นๆ
………………………………………………………………………………………..........
หลักฐานอางอิง
(5.1-2-1)
(5.1-2-2)
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การวางระบบผู)สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ7งชี้ 5.2)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ตัวบ7งชี้
การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
(ตัวบ7งชี้ 5.2)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
-การกําหนดผูสอน
………………………….…………………………….........................................
หลักฐานอางอิง
(5.2-1-1)
(5.2-1-2)
-การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………….........….
หลักฐานอางอิง
(5.2-2-1)
(5.2-2-2)
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………….........….
หลักฐานอางอิง
(5.2-3-1)
(5.2-3-2)
-การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร)
………………………………………………………………………….……….…........…
หลักฐานอางอิง
(5.2-4-1)
(5.2-4-2)
28

ตัวบ7งชี้
การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
(ตัวบ7งชี้ 5.2)

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
-การแต7งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธ)กับหัวขอวิทยานิพนธ)
……………………………..………..................................................………
หลักฐานอางอิง
(5.2-5-1)
(5.2-5-2)
-การช7วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพ)ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………………………………………………………….........
หลักฐานอางอิง
(5.2-6-1)
(5.2-6-2)
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การประเมินผู)เรียน (ตัวบ7งชี้ 5.3)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ตัวบ7งชี้
การประเมินผูเรียน
(ตัวบ7งชี้ 5.3)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
-การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ
…………………………………………………………………………….........………….
หลักฐานอางอิง
(5.3-1-1)
(5.3-1-2)
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
………………………………………………………………………………........….…….
หลักฐานอางอิง
(5.3-2-1)
(5.3-2-2)
-การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
……………………………………………………………………………………….........
หลักฐานอางอิง
(5.3-3-1)
(5.3-3-2)
- การประเมินวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
………………………………………………………………………………………..........
หลักฐานอางอิง
(5.3-4-1)
(5.3-4-2)
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (ตัวบ7งชี้ 5.4)
ผลการประเมิน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )
ดัชนีบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators)
1) อาจารย)ประจําหลักสูตรอย7างนอยรอยละ 80 มี
ส7วนร7วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ แห7 งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ)ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย7างนอยก7อนการเป]ดสอนในแต7ละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดํ าเนิ นการของประสบการณ)
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึ กษาที่เป] ด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อย7างนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เป]ดสอนในแต7ละปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

ค7าร)อยละ

เป@นไปตาม
เกณฑ

ระดับคะแนน

ไม7เป@นไป
ตามเกณฑ

หลักฐาน
อ)างอิง
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ดัชนีบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators)
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู
จากผลการประเมินการ ดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารย)ใหม7 (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย)ประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิ ชาการ และ/หรื อวิ ชาชีพ อย7 างนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10) จํ านวนบุ คลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม7นอยกว7ารอยละ 50 ต7อป
11) ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปสุ ดทาย/
บัณฑิตใหม7ที่มีต7อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม7นอย
กว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต7อบัณฑิต
ใหม7 เฉลี่ยไม7นอยกว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) (เพิ่มเติม ตามหลักสูตร)
รวมตัวบ7งชี้ในปนี้

ผลการดําเนินงาน

เป@นไปตาม
เกณฑ

ไม7เป@นไป
ตามเกณฑ

หลักฐาน
อ)างอิง

จํานวนตัวบ7งชี้ที่ดําเนินการผ7านเฉพาะตัวบ7งชี้ที่ 1-5
รอยละของตัวบ7งชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบ7งชี้ในปนี้ที่ดาํ เนินการผ7าน
รอยละของตัวบ7งชี้ทั้งหมดในปนี้
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไม7ปกติ
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ป
ความผิดปกติ
การศึกษา

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําให)
ผิดปกติ

มาตรการแก)ไข

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา

การเป^ดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
รหัสชื่อวิชา
ภาค/ป
เหตุผลที่ไม7
การศึกษา
เป^ดสอน

มาตรการที่
ดําเนินการ

หัวข)อที่ขาด

สาเหตุที่
ไม7ได)สอน

กรณีไม7ไดเป]ดสอนนํามาจาก

กรณีสอนเนื้อหาไม7ครบนํามา

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ

จาก มคอ.5 ของแต7ละวิชา

วิธีแก)ไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เป^ดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปการศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
มี
ไม7มี

แผนการปรับปรุง

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
..............................................................................................................................................................................
.......................................
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปข)อคิดเห็นของผู)สอนและข)อมูลปnอนกลับจากแหล7งต7างๆ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปMญญา
ทักษะความสัมพันธ)ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวทางแก)ไขปรับปรุง

การปฐมนิเทศอาจารยใหม7
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไม7มี
จํานวนอาจารย)ใหม7 ...........................................จํานวนอาจารย)ที่เขาร7วมปฐมนิเทศ.............................

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
บุคลากร สรุปข)อคิดเห็นและประโยชนที่เข)าร7วมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเข)าร7วม
ที่ได)รับ
อาจารย
สาย
สนับสนุน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปUญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปUญหาต7อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร

แนวทางการปnองกันและแก)ไข
ปUญหาในอนาคต
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) (ตัวบ7งชี้ 6.1)
ระดับคะแนน
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2559 ( )
ผลการประเมินที่ปรากฏในระบบ
CHE QA Online ในปการศึกษา 2560 ( )
ผลการประเมินตนเองในปปMจจุบัน ( )

ตัวบ7งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)
(ตัวบ7งชี้ 6.1)

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
- ระบบการดํ าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส7วนร7วมของอาจารย)
ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
…………………………………………………………...........................…….
หลักฐานอางอิง
(6.1-1-1)
(6.1-1-2)
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมต7อการจัดการเรียนการ
สอน
…………………………………………….................................................
หลักฐานอางอิง
(6.1-2-1)
(6.1-2-2)
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย)ต7อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
…………………………………………………………...........................…….
หลักฐานอางอิง
(6.1-3-1)
(6.1-3-2)
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หมวดที่ 6 ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู)ประเมินอิสระ
ข)อคิดเห็นหรือสาระจากผู)
ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู)รับผิดชอบหลักสูตรต7อ
ข)อคิดเห็นหรือสาระที่ได)รับ

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู)ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ......................................
ข)อวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข)อคิดเห็นของคณาจารยต7อผลการประเมิน
ขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
.........................................................................................................

การประเมินจากผู)มีส7วนเกี่ยวข)อง
ข)อวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข)อคิดเห็นของคณาจารยต7อผลการประเมิน

ขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
.........................................................................................................
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก)าวหน)าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผ7านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แล)วเสร็จ
ผู)รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม7สามารถ
ดําเนินการได)สําเร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหน7วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม7สําหรับปการศึกษา ...................................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต7ละแผน วันที่คาดว7าจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 : ……………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….…..
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 : ……………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 : ……………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4 : ……………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตร/อาจารย)ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 : ……………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร)
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เอกสารประกอบการรายงาน
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑ)มาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
ประกอบที่

คะแนนผ7าน

จํานวน
ตัวบ7งชี้

คะแนน
เฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ7งชี้ใน
องค)ประกอบที่ 2 - 6

I

2
3
3
4
1
13

P

ผ7านการประเมิน
3.1, 3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

O

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

2.1,2.2
2

ผลการประเมิน
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สรุปผลการประเมิน หลักสูตร.................
ผลการประเมินรายตัวบ7งชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบ7งชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบ7งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดยสกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ7งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ
ตัวบ7งชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา
ตัวบ7งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
ตัวหาร หรือสัดส7วน)

คะแนนประเมิน

ผ7าน/ไม7ผ7าน

ตัวบ7งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพ)และหรือเผยแพร7
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ7งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ7งชี้ 3.2 การส7งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ7งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบ7งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย)
ตัวบ7งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย)
ตัวบ7งชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารย)ประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ7งชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารย)ประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหน7งทางวิชาการ
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ผลการประเมินรายตัวบ7งชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบ7งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ (%
ตัวหาร หรือสัดส7วน)

คะแนนประเมิน

ตัวบ7งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย)
ประจําหลักสูตร
ตัวบ7งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย)ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI
และ Scopus ต7อจํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร
ตัวบ7งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย)
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู)เรียน
ตัวบ7งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ7งชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ7งชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบ7งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู)
ตัวบ7งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้

42

