การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)

หลักสูตร ……………………………………….. พ.ศ……………..
คณะ………………..…………..
ประจาปีการศึกษา………
วันที่รายงาน………………………………………..

(หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มนี้ได้ หรือหากหลักสูตรไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ สามารถ
ออกแบบเองได้ แต่ขอให้มีรายการงานข้อมูลครบถ้วนทุกตัวชี้วัด)

1

ความเชื่อมโยงของรายงานผลการดาเนินงานกับตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา (มคอ.7)

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1

1.1

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

หมวดที่ 2 อาจารย์
การบริหารอาจารย์

4

2.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.1

2.2

คุณภาพอาจารย์

4.2

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
2.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

4.3

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษา

3

3.1

การรับนักศึกษา

3.1

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.2

3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3.3

บัณฑิต

2

3.4

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.1

3.5

การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

2.2

3.6

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

2.2

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

-

-

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5

5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.1

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.2

5.3

การประเมินผู้เรียน

5.3

5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5.4

5.5

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6

6.1

5.6

คุณภาพการสอน

-

-

-

-

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณหลักสูตรจากผู้ประเมิน

2
หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

-

-

สรุปผลการประเมินหลักสูตร
ตารางสรุปคะแนน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
ระดับคุณวุฒิ(ตรี/โท/เอก)
ปีที่เปิดสอน
ปีที่ปรับปรุง (ทุกรอบ5ปี)
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
สกอ.รับทราบ
สถานที่จัดการเรียนการสอน
(ข้อมูลส่วนนี้นำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ข้อที่ 11)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่ระบุใน มคอ.2 (วันที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน)
ที่

ชื่อ-สกุล (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
หมายเหตุ :กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ
ให้อธิบายไว้ในหมายเหตุเพิ่มเติม

3

4
(3) ข้อมูลปัจจุบันของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปีการศึกษาที่ประเมิน) ///ส่วนนี้สามารถทาเป็นเอกสารแนบได้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขาที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ

ปีที่สาเร็จ

วิชาการ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ความสอดคล้องกับสาขาที่เปิด ภาระงานอาจารย์ที่
สอน

ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (1ต่อ5)
การศึกษาอิสระ (1ต่อ15)

ประสบการณ์ด้านการ
วิจัย
(นาเสนอผลงานที่ได้
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปี
ล่าสุด)
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อ
ผลงาน,ปีที่พิมพ์,แหล่ง
เผยแพร่

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ข้อ 1,2,3 : แหล่งข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
2
3
4
5
เอกสาร/หลักฐาน
1.ประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
3.ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร (อย่างน้อย1เรื่องในรอบ 5 ปี)
4.เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เช่น สัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ/อาจารย์เกษียณอายุราชการ

ข้อ 9 (แหล่งข้อมูล
บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อ10 (แหล่งข้อมูล
ฝ่ายวิจัย)

5
(4) อาจารย์ผู้สอน /อาจารย์พเิ ศษ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 4) แหล่งข้อมูล คณะวิชา/หลักสูตร/งานบริการการศึกษา // ส่วนนี้สามารถทาเป็นเอกสารแนบได้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขาที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ

ความสอดคล้อง

ประสบการณ์ด้านการสอน

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

วิชาการ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

กับสาขาที่เปิด

(นาเสนอผลงานที่ได้

สอน

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปีล่าสุด)
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีที่พิมพ์,แหล่ง
เผยแพร่

1
2
3
4
5
เอกสาร/หลักฐาน
1.ประวัติการศึกษาของอาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์พิเศษ
2.ประสบการณ์ด้านการสอน (รายวิชา,สถาบัน,จานวนปีที่สอน)
3.ประสบการณ์ด้านการวิจัย (ผลงานของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ)
4.เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เช่น สัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ/อาจารย์เกษียณอายุราชการ

6
(5) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (หรือการศึกษาอิสระ) (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 5)
รายชื่อของอาจารย์ทไี่ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปีการศึกษา…….)
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขาที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ

ความสอดคล้องกับ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

วิชาการ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

สาขาที่เปิดสอน

(นาเสนอผลงานที่ได้ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปีล่าสุด)
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีที่พิมพ์,แหล่งเผยแพร่
(ส่วนนี้สามารถทาเป็นเอกสารแนบได้)

1
2
3
4
5
เอกสาร/หลักฐาน :
1.ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในปีที่ได้รับการประเมิน (ปีการศึกษา 2557)
3.เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เช่น สัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ/อาจารย์เกษียณอายุราชการ

7
(6) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ามี) (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 6)
รายชื่อของอาจารย์ทไี่ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปีการศึกษา…….)
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขาที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ

ความสอดคล้องกับ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

วิชาการ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

สาขาที่เปิดสอน

(นาเสนอผลงานที่ได้ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปีล่าสุด)
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีที่พิมพ์,แหล่งเผยแพร่
(ส่วนนี้สามารถทาเป็นเอกสารแนบได้)

1
2
3
4
5
เอกสาร/หลักฐาน :
1.ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในปีที่ได้รับการประเมิน (ปีการศึกษา 2557)
3.เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เช่น สัญญาจ้างอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ/อาจารย์เกษียณอายุราชการ

8
(7) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 7)
รายชื่อของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ปีการศึกษา…….)
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิ

สาขาที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

วิชาการ

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

(นาเสนอผลงานที่ได้ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปีล่าสุด)
ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีที่พิมพ์,แหล่งเผยแพร่
(ส่วนนี้สามารถทาเป็นเอกสารแนบได้)

1
2
3
4
5
หลักฐาน :
1.ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
2.สาเนาคาสั่งแต่งตั้งที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในปีที่ได้รับการประเมิน (ปีการศึกษา 2557)
3.เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เช่น คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์

9
(8) การดาเนินงานตามให้เป็นไปตามมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรข้อที่ 12)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators)
1)

ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตาม
เกณฑ์

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

2)

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

3)

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

4)

จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

5)

จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

(เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานในหมวดที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา)

หมายเหตุ
ส่วนนี้ให้รายงาน แต่ไม่นาไปเป็นเงื่อนไขในการไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ
ระดับปริญญาโท/เอก มีเกณฑ์การประเมิน 12 ข้อ
ข้อ

เกณฑ์

หลักสูตรที่ประเมิน
ตรี

โท

เอก

1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร







2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร







3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-





4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

-





5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

-





ผลการดาเนินงาน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

ค้นคว้าอิสระ
6

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)

-





7

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

-





8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

-





9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

-





-





11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด







12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน

-

-

-

3

11

11

บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
จานวนข้อที่ผ่านการประเมิน
สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ไม่นามาเป็น
เงื่อนไขในการ
ผ่านหรือไม่

11

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
การบริหารอาจารย์
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารอาจารย์)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
การบริหารอาจารย์

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์

หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.2 คุณภาพอาจารย์
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์)
(1) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

คน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

คน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

คะแนน

(สูตรการคานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)
หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มวี ุฒิปริญญาเอก กาหนดดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 20
หลักสูตรปริญญาโท

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 60

หลักสูตรปริญญาเอก

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 100

สูตการคานวณค่าคะแนน
คะแนนที่ได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

x

5

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หลักฐาน
ที่ ชือ่ -สกุล

วุฒิการศึกษา
ตรี

โท

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เอก

น้อย
กว่า 6
เดือน

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

6-9 มากกว่า
เดือน 9 เดือน
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(2) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ

คน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

คน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ
(สูตรการคานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ)

คะแนน

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มตี าแหน่งวิชาการ กาหนดดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 60
หลักสูตรปริญญาโท

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 80

หลักสูตรปริญญาเอก

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 100

สูตการคานวณ
คะแนนที่ได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการ

x

5

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5
หลักฐาน
ตาแหน่งวิชาการ
อ.

ผศ. รศ.

ระยะวลาปฏิบัติงาน
ศ.

น้อยกว่า 6
เดือน

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

6-9 เดือน

มากกว่า 9
เดือน
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(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าน้าหนัก
0.20

จานวน
ผลงาน

ระดับคุณภาพ

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการปร เมินตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

……………. คน
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ร้อยละ …………………..

คะแนนที่ได้

................ คะแนน

แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที่รบั การประเมิน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

1

1.

ค่าน้าหนักของผลงาน

2.
3.
2

1.
2.
3.

3

1.
2.
3.

4

1.
2.
3.

5

1.
2.
3.

กรณีเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
คือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54)
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก
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(4) จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
กำรนับบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง พิจำรณำจำก
1.นับบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง)
2.นับเฉพำะบทควำมที่ถูกอ้ำงอิง (อย่ำงน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งกำรอ้ำงอิงตนเอง)
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (5ปีย้อนหลัง)

บทความ

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

คน

คิดเป็นสัดส่วน

สัดส่วน

ค่าคะแนน

คะแนน

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินกาหนดดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คะแนนเต็ม 5

2.5 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คะแนนเต็ม 5

3.0 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คะแนนเต็ม 5

0.25 ขึ้นไป

สูตรการคานวณ
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =

x 5

อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5

แบบรายงานจานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ออาจารย์

บทความที่ได้รับการ

จานวนครั้งที่ได้รับ

อ้างอิง

การอ้างอิง

ฐานข้อมูล

ว/ด/ป ที่ได้รับการ
อ้างอิง
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2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล

ปี (ข้อมูลจากปีที่เปิดสอนจนถึง

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน)
2553
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
อธิบายรายละเอียดผลการดาเนินงาน
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ความพึงพอใจของอาจารย์

หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2554

2556

2557

ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี)
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา

การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา …………………………………………………………………………
3.1 การรับนักศึกษา
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การรับนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
การควบคุมระบบการดูแล
การให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล

ปี (ข้อมูลจากปีที่เปิดสอน
จนถึงปัจจุบัน)
2553

การคงอยู่ของนักศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน
การสาเร็จการศึกษา
อธิบายรายละเอียดผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนักศึกษา

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน
การสาเร็จการศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2554

2556

ปัจจุบัน
2557

ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี)
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3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ระบุค่าคะแนน

4.5
(ตัวอย่าง)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ระดับปริญญาตรี
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

หน่วย

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

คน

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ

คน

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

คะแนนรวม

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ค่าคะแนน

ระดับปริญญาโท
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

หน่วย

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

คน

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ

คน

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

คะแนนรวม

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ค่าคะแนน

ระดับปริญญาเอก
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

หน่วย

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด

คน

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ

คน

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

คะแนนรวม

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ค่าคะแนน

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
เอกสารหลักฐาน
1.รายงานผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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3.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ระบุค่าคะแนน

4.5
(ตัวอย่าง)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

………… คน

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

………… คน

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา)
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ …………

คะแนนที่ได้

………… คะแนน
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3.6 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(เชื่อมโยงกับ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวชี้วัด 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ระบุค่าคะแนน

4.5
(ตัวอย่าง)

ผลการดาเนินงาน
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556

จานวน

คะแนนถ่วง

ผลงาน

น้าหนัก
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

จานวน

คะแนนถ่วง

ผลงาน

น้าหนัก

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

…………. คน

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ …………………….

คะแนนที่ได้

…………………. คะแนน

แบบรายงานผลงานทางวิชาการ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อผู้วิจัย

บทความ

ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก
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ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ระบุค่าคะแนน

4.5
(ตัวอย่าง)

ผลการดาเนินงาน
ค่าน้าหนัก
0.20

ระดับคุณภาพ

จานวนผลงาน

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

…………. คน
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ …………………….

คะแนนที่ได้

…………………. คะแนน

แบบรายงานผลงานทางวิชาการ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อผู้วิจัย

บทความ

ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
(เปิดสอนทั้งหมด ……….รายวิชา) ดังนี้
ที่

รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด

จานวนนักศึกษา

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน

สอบผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
นามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 สาระวิชาในหลักสูตร
(ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง ()

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
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ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง ()

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
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ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การพิจารณากาหนดผู้สอน
การก ากั บ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
และ มคอ.4
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การกากับกระบวนการเรียน
การสอน
การจัดการเรียนการสอนที่มี
การฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ
กั บ การเรี ย นการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
การช่วยเหลือ กากับ
ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
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ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผล
การประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

5.
6.

5.3 การประเมินผู้เรียน
(ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.3
การประเมินผู้เรียน)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง ()

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
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ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (การทวน
สอบ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา

(หมายเหตุ : เนื่องจากการทวนสอบเป็นกระบวนการที่แต่ละหลักสูตรได้ปฏิบัติ
อยู่แล้ว จึงกาหนดให้คณะกาหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ได้เอง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ ฯ และ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่หลักสูตรต้องปฏิบัติตาม และพิจารณาผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการประจาคณะ และบันทึกผลการ
ทวนสอบในรายงานประเมินตนเอง (SAR) )
การกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธ์และการ

เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักฐานอ้างอิง

1.รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
2.
3.
4.
5.
6.
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5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ)
ผลการประเมินตนเอง :
ผลการดาเนินงาน

ระดับคะแนน

น้อยกว่าร้อยละ 80

0

ร้อยละ 80

3.50

ร้อยละ 80.01 – 89.99

4.00

ร้อยละ 90.00 – 94.99

4.50

ร้อยละ 95.00 – 99.99

4.75

ร้อยละ 100

5

ผลการประเมินตนเอง ()

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ที่
ตัวชี้วัด
(1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผน
ติดตามทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตรร่วมกัน
หมายเหตุ
-ไม่กาหนดจานวนครั้งและจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม
-พิจารณาสาระสาคัญและการนาเอามติที่
ประชุมไปดาเนินการ

(2) มีการจัดทาแผนการสอน หรือบันทึก
ข้อมูลในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ใน มคอ. 3
หรือ มคอ. 4 ได้อย่างสมบูรณ์ และ
เผยแพร่ให้ผู้เรียนทราบครบทุกรายวิชา
(3) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยเน้นใน
ส่วนของการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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การศึกษา
หมายเหตุ
นับ60วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ตาม
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(1.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
230/2558 ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2.ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
231/2558 ปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(5) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
(6) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา ในแต่ละรายวิชา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน
หมายเหตุ
-นับรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
รวมภาควิชาฤดูร้อน

(7) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
-กรณีหลักสูตรที่ยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่4
หรือไม่มีนักศึกษาปีสุดท้ายที่จะสาเร็จ
การศึกษา ไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้
-นักศึกษาปีสุดท้ายหมายถึงนักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลักสูตรที่กาหนด
-กรณี นศ.บัณฑิตศึกษา ให้ประเมินจาก นศ.
ที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรที่
กาหนด (ระดับปริญญาโท ประเมินทีที่2
ระดับปริญญาเอก ประเมินปีที่3) แม้ว่ายังไม่
สาเร็จการศึกษาก็ตาม
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หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับตัวชี้วัดจาก 12ตัวชี้วัดเหลือ 7 ตัวชี้วัด
โดยผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 มิถุนายน 2559

5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ความเชื่อมโยง องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ผลการประเมินตนเอง :
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเมินตนเอง ()
ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/
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ตัวบ่งชี้

อธิบายผลการดาเนินงานที่แสดงถึง
(1.ระบบและกลไก 2.การนาไปสู่การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี)

คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.6 คุณภาพของการสอน
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

นามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

36
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มี

นามาจาก มคอ. 5 แต่ละวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
…………………………………………………………………………………………………………………….

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

อาจารย์

บุคลากรสาย

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

สนับสนุน

การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
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ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี .................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ____________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
๑. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ตารางสรุปคะแนน หลักสูตร…………………….ปีการศึกษา……………………….
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
(ระบุจานวน/ร้อย
ละ)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1.1

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

ผ่าน/ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
หมวดที่ 2 อาจารย์
การบริหารอาจารย์
2.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2.2

คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ
-ผลงานวิชาการของอาจารย์
-จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง

2.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

-

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

-

นักศึกษา

-

3.1

การรับนักศึกษา

-

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

-

3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

-

บัณฑิต

-

3.4

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.5

การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา

3.6

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

-

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

-

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

-

5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

-

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-

5.3

การประเมินผู้เรียน

-

5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-

5.5

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1)

-

คะแนน
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คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบ 2 - 6)

