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บทสรุปผูบริหาร 

 

 ปการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรตามแบบรายงานการผลการดําเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7)ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรจัดทําเปน 7 หมวดมีผลการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี เปนตัว

บงช้ีบังคับที่ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่กําหนดโดย สกอ. คือ 

องคประกอบที่ 1 มี 1 ตัวบงช้ีผลการประเมิน ผาน ............ ขอ ผลการประเมินผานหลักสูตรไดมาตรฐาน / ไมผาน 

หลักสูตรไมไดมาตรฐานองคประกอบที่ 2-6 มี 13 ตัวบงช้ี ผลการประเมิน การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

เปนคาคะแนนเฉลี่ย .............. คะแนน คุณภาพระดับ ............. 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไดตรวจประเมินรายงานผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตรมีผลการประเมิน ดังน้ี องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการประเมินผาน ............. ขอ คะแนนการ

ประเมิน ผานหลักสูตรไดมาตรฐาน / ไมผาน หลักสูตรไมไดมาตรฐานองคประกอบที่ 2 - 6 มี 13 ตัวบงช้ี ผลการ

ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเปนคาคะแนน เฉลี่ย .............คะแนน เปนคุณภาพระดับ ............. 

 มีขอมูลสรุปผลการประเมินตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร พรอมขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประกอบตามตารางขางลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน 
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ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี ตัวบงชี้ คา

เปาหมาย 

ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการ

ประเมิน 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบรหิาร จัดการ 

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่กําหนด 

โดย สกอ. 

3 ขอ ผาน ............. ขอ 

หลักสูตรไดมาตรฐาน / 

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

 

2. บัณฑิต 2 . 1 คุณภาพบัณฑิต ต า มกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 ............. คะแนน  

2 . 2 รอยละของ บัณฑิตปริญญา

ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

 ............. คะแนน  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3 ขอ ............. คะแนน  

3.2 การสงเสริมและพฒันา 

นักศึกษา 

3 ขอ ............. คะแนน  

3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 3 ขอ ............. คะแนน  

4. อาจารย 4.1 การบรหิารและพฒันา 

อาจารย 

3 ขอ ............. คะแนน  

4.2 คุณภาพอาจารย 3 ขอ ............. คะแนน  

4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 3 ขอ ............. คะแนน  

5 . หลกัสูตร 

การเรียนการ

สอนการประเมิน

ผูเรียน 

5 . 1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ขอ ............. คะแนน  

5.2 การวางระบบผูสอนและ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 ขอ ............. คะแนน  

5.3 การประเมินผูเรียน 3 ขอ ............. คะแนน  

5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

100% ............. คะแนน  

6 . สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 ขอ ............. คะแนน  

รวม 6 รวม 14 ตัวบงชี ้  ตัวบงช้ีที่ 1.1 (1 ตัวบงช้ี)  
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องคประกอบ ผลการประเมิน ................. 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 - 6.1 (13 ตัวบงช้ี) 

ผลการประเมิน 

คาคะแนนเฉลี่ย........คะแนน 

คุณภาพระดับ ............. 

สรุปผลการประเมินการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ท่ี ชนิด 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

I P O คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 1 1.1 ผาน/ 

ไมผาน 

หลักสูตรไดมาตรฐาน/ 

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

     /   

2 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 14  คะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงช้ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในภาพรวม 
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จุดเดน ............................................................................................................................. .................................. 

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

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

จุดท่ีควรพัฒนา.................................................................................................................... .............................. 

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

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

............................................................................................................................ ................................................ 
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การรายงานผลการดําเนินงานผลการประเมินตนเองและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

คํารับรองขอมลูการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร.................................สาขาวิชา ......................... 

คณะ...................................... มหาวิทยาลัยภาคกลาง ปการศึกษา 2558 

1. คํารับรองขอมลูการรายงานการดําเนินงานของหลกัสูตร ถูกตอง ครบถวนโดยอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ ช่ือ –นามสกุล ตําแหนง ลายเซ็นต วันที่รับรอง 

1.  ประธานอาจารยประจําหลักสูตร   

2.  อาจารยประจําหลักสูตร   

3.  อาจารยประจําหลักสูตร   

4.  อาจารยประจําหลักสูตร   

5.  อาจารยประจําหลักสูตร   

6  อาจารยประจําหลักสูตร   

7  อาจารยประจําหลักสูตร   

8  อาจารยประจําหลักสูตร   

9  อาจารยประจําหลักสูตร   

10  อาจารยประจําหลักสูตร   

11  อาจารยประจําหลักสูตร   

12  อาจารยประจําหลักสูตร   

 

 

2. การรบัรองรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร โดยผูบังคับบัญชา 

 

 ผูบังคับบญัชาใหคํารับรอง 

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

 (..................................)       (......................................) 

 หัวหนาสาขาวิชา .....................                คณบดีคณะ................................... 

 วันที่........ เดือน...........พ.ศ.2559        วันที่....... เดือน...........พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

หลักสูตร ............................. สาขาวิชา ......................  คณะ....................................... 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง ปการศึกษา 2558 

 

 

ลงนาม ....................................... ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

   (......................................................) 

 

 

 

ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

         (......................................................) 

 

 

 

ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

        (......................................................) 

 

 

ลงนาม ...................................................... เลขานุการ 

        (......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานระดับภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด) 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

หลักสูตรท่ีภาควิชาเปดสอน 

 1. ระดับปริญญาตร ีจํานวน 1  หลักสูตรคือ 

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

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

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

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (ระบุช่ือหลักสูตรทีร่ับการประเมินหรอืที่จัดทํา มคอ.7) 

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

1) ปรัชญาของหลกัสูตร 

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

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

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

2) วัตถุประสงคของหลักสูตร 

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

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

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

3) มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

ชื่อมาตรฐานผลการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.1 ....................................................................... 

1.2 ....................................................................... 

2. ดานความรู 2.1 ....................................................................... 

2.2 ....................................................................... 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.1 ....................................................................... 

3.2 ....................................................................... 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

4.1 ....................................................................... 

4.2 ....................................................................... 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

5.1 .................................................................... 

5.2 ....................................................................... 

 

 

4) ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาปจจุบัน และ มคอ.2 ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ชั้นปท่ี จํานวน

นักศึกษา 

ชื่อ-นามสุกลอาจารยท่ีปรึกษา มคอ.2 ท่ีใชในการจัดการเรียน 

การสอน 

(ระบุป พ.ศ. ท่ีปรับปรุง

หลักสูตร) 

1    

2    

3    

4    

5    

เกินช้ันป    

รวม    
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2558 

เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําป

การศึกษา 2557 

ขอเสนอแนะตามผล

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 

2557 

แนวทางการ

ปรับปรุง 

กิจกรรม/

โครงการตาม

แนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

(ระบุป

การศึกษา) 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

ผูกํากับ หมาย

เหตุ 

องคประกอบที ่1การ

กํากับมาตรฐาน 

          

องคประกอบที ่2

บัณฑิต 

          

องคประกอบที ่3

นักศึกษา 

          

องคประกอบที ่4 

อาจารย 

          

องคประกอบที ่5 

หลักสูตรการเรียน

การสอนการประเมิน 

ผูเรียน 

          

องคประกอบที ่6 

สิ่งสนับสนุน 
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การเรียนรู 
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ปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอเสนอแนะหรอืแนวทางแกปญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน(ผาน 

หรือไมผาน) 

คะแนนผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ระบุเหตุผล(ผานก่ีขอ 

ขออะไรบาง และถาไม

ผาน 

เพราะเหตุใด) 

เปาหมายการดําเนินงาน 

ปการศึกษาถัดไป 

(ระบุคาคะแนนผลการ

ดําเนินงานปการศึกษา 2558) 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxxxx 

 

2. อาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปจจุบัน หมายเหตุ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย 

ประจําหลักสูตร) 

1. 1. มคอ. 2 ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปน มคอ.2 

พ.ศ. 2558 (โดยปรับปรุงมาจาก มคอ.2 พ.ศ. 255...) มี

การเปลี่ยนแปล อาจารยประจําหลักสูตรที่ผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วันและแจง 

สกอ .เพื่อทราบ หลักฐานตามองคประกอบที ่1 ตัวบงช้ี

ที่ 1.1 ขอ 1 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 

 

5. 

 

3. อาจารยผูสอนประจําปการศึกษา 2558 

ตารางอาจารยผูสอนนักศึกษาหลักสูตร ....................................... สาขาวิชา ...................................................... 

คณะ ..................................................... มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเปนอาจารย

พิเศษ) 

รหัสวิชา/ 

ชื่อวิชา 

หมูเรียน/ชั้น

เรียน 

อาจารย 

ผูสอน 

รหัสวิชา/ 

ชื่อวิชา 

หมูเรียน/

ชั้นเรียน 

อาจารย 

ผูสอน 

ชั้นปท่ี 1 

       

ชั้นปท่ี 2 

       

ชั้นปท่ี 3 

       

ชั้นปท่ี 4 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเปนอาจารย

พิเศษ) 

รหัสวิชา/ 

ชื่อวิชา 

หมูเรียน อาจารย 

ผูสอน 

รหัสวิชา/ 

ชื่อวิชา 

หมูเรียน อาจารย 

ผูสอน 

ชั้นปท่ี 5 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

       

คางชั้น 

       

* กรณีท่ีนักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาท่ีมีการเปดสอนหลายหมูเรยีน ไมตองระบุชื่อหมูเรียนและอาจารยผูสอน 

เชน  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

4. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

4.1 ในสถานที่ต้ังระบ ุ......................................................................................................................... 

4.2 นอกสถานที่ต้ัง/วิทยาเขตระบ ุ..................................................................................................... 

 

5. การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (รายงานตามองคประกอบท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1) 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พรอมเอกสารอางองิตามเกณฑการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสูตร (ระดับปริญญาตร ี3 ขอ ประกอบดวย ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 11) 

เกณฑการประเมิน 

ขอ 1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ขอ 2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลกัสูตร 

ขอ 11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีอาจารยประจําหลักสูตรทีก่ําหนดใน มคอ.2 จํานวน 5 คน 

2. อาจารยประจําหลักสูตรทกุคนมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.2 ที ่

สกอ. รับทราบแลว 

3. อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 

     ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ 

     มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และไดจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

4. หลักสูตรที่เปดสอนเปนหลกัสูตรตามเกณฑ TQF/มคอ.1 และเปน 

    หลกัสูตรใหมเปดสอนครั้งแรกปการศึกษา ........................ 
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    หลกัสูตรปรับปรงุตาม TQF / มคอ.1 ครัง้ที ่1 เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา ........................ 

    หลกัสูตรปรับปรงุตาม TQF / มคอ.1 ครั้งที ่2 เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา ........................ 

    หลกัสูตรทีจ่ะครบรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่ตองปรับปรุงใหแลวเสร็จ ในปการศึกษา ...................... 

        เพื่อเปดสอนในปการศึกษา ........................ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

1.1-1-1 รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี(ดูแบบฟอรมหนา 16) 

1.1-1-2 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08 ถามีการเปลีย่นแปลง) 

          (ดูแบบฟอรมหนา 17) 

1.11-1-1 ตารางหลกัฐานการเปดสอนและการจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 24) 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

3 ขอ ผาน ..... ขอ 

ไมผาน ..... ขอ 

 บรรลเุปาหมาย 

  ไม บรรลุเปาหมาย 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

 

 

 

ตาราง สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดที่ 1 องคประกอบที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1 

ตัวบงช้ี ที่ เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

1.1 ผาน   ผาน  

  ไมผาน  

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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ขอ 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

ขอ 2   คุณสมบัติของอาจารย 

ประจําหลักสูตร 

1.1-1-1 

1.1-1-2 

รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตรระดับปริญญาตร ี

แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย 

ประจําหลักสูตร(สมอ.08 ถามีการเปลี่ยนแปลง) 

ขอ 11  การ รับปรุงหลกัสูตร 

ตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 

1.11-1-1 ตารางหลักฐานการเปดสอนและการจัดเตรี ยมการ

ปรับปรงุหลักสูตร 

 

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใชในการอางอิง 

แบบฟอรมท่ี 1.1-1-1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี

 

ลําดับที ่ ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 1.1-1-2 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร …………………………………………… สาขาวิชา ……………….……………………………. 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. ………………………….. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ีไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที ่

…………………………………………………. 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรงุแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุม 

ครั้งที…่………../ 255……..… เมื่อวันที ่………………………………………..……….. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 

ต้ังแตภาคเรียนที ่…………………………….. ปการศึกษา ………………………….. เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรงุแกไข 
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 เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสตูร มีมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หลักสูตร ................................ สาขาวิชา..........................................

คณะ .....................................จึงนําเสนอปรบัปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร ของ

หลักสูตร ........................................สาขาวิชา ..................................... คณะ ............................................................... 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) 

ลําดับ

ท่ี 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

1 อาจารย XXX XXX* XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

2 อาจารย XXX XXX* XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

3 ศาสตราจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

4 อาจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

5 อาจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

* หมายเหตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

5.2 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

ลําดับ

ท่ี 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

1 อาจารย XXX XXX* XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

2 อาจารย XXX XXX* XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

3 ศาสตราจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

4 อาจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

5 อาจารย XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรงุแกไข  เมื่อเปรียบเทียบกบัโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏวา ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา เกณฑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม 

พ.ศ. ..... 

โครงสรางใหม 

พ.ศ. ..... 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต - - 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต - - 
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       การรับรองความถูกตองของขอมลู 

 

 

ลงช่ือ 

 

 

     (..........................................) 

       ประธานอาจารยประจําหลักสูตร  

    วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 1.11-1-1 ตารางหลักฐานการเปดสอนและการจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร…………………. 

สาขาวิชา ..................... คณะ ................................ มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ 

2.2.1  วิชาชีพบังคับ 

2.2.2  วิชาชีพเลือก 

2.2.3  ประสบการณภาคสนาม 

2.3  กลุมวิชาชีพเลือก 

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต - - 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ---- ---- 
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ช่ือหลักสูตร/ 

สาขาวิชา/ 

ประเภท 

หลักสูตร 

หลักฐานการอนุมัติ / รับทราบ /  

รับรอง 

เลขทีห่นังสือ

ออก 

กรณีที่ สกอ. 

ยังไมรับทราบ 

เปดสอน           

ปการศึกษา  

(ตาม มคอ.2) 

 

การปรับปรงุ 

หลักสูตรรอบตอไป 

แลวเสร็จ สภา 

มหาวิทยาลัย 

สกอ.    

 

สภา 

วิชาชีพ 

       

       

       

       

 

การรบัรองความถูกตองของขอมลู 

 

 

 

 

  ลงช่ือ ......................................... ประธานอาจารยประจําหลักสูตร/ 

หัวหนาสาขาวิชา .......................... 

(..........................................) 

วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ................ 

 

 

หมายเหตุ 

 กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงการเปดสอนไมตรงกับทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ตาม มคอ.2) ตองขออนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงจากสภามหาวิทยาลัยดวย และแนบหลักฐานมติที่ประชุมที่อนุมัติ 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

 

 อธิบายผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 4 

(ตัวบงชี้ท่ี 4.1, 4.2 และ 4.3) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ประเด็นท่ีตองรายงาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานและมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

              มหาวิทยาลัย/คณะ/กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการรบัและการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูรการบริหาร

อาจารย การสงเสริมและพฒันาอาจารย สําหรบัหลักสูตรทกุหลกัสูตร ดังน้ี 

            1.1 หลักสูตรที่เปดสอนระดับปรญิญาตรีทุกหลกัสตูรตองมอีาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม

ตํ่ากวาระดับปริญญาโทหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรอืสมัพันธกับ

หลักสูตร กรณีทีห่ลักสูตรม ีมคอ.1 ใหใชเกณฑที ่มคอ.1 กําหนด 

             1.2 ตองมีอาจารยประจําหลกัสูตรจํานวนข้ันตํ่า 5 คน และเปนอาจารยประจําหลกัสูตรไดเพียง1 หลักสูตร 

กรณีเปนหลักสูตรทีม่ีแขนงวิชาหรือวิชาเอกใหมอีาจารยประจําหลักสูตรแขนงวิชาหรอืวิชาเอกละ 3 คน 

           1.3 การรบัอาจารยประจําหลักสูตรใหม ตองพิจารณาความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) หรือ มคอ.1 และเพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพตามที ่สกอ.กําหนดอาจารย

ประจําหลักสูตรตองมีการบรหิารอาจารยใหมีคุณภาพตามความเช่ียวชาญของแตละคนอยางมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล 

           1.4 หลักสูตรตองวางแผนและจัดทําแผนอัตรากําลงัอาจารยระยะยาว ใหเพิ่มเปาหมายทีส่ําคัญคือการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งปรมิาณและคุณภาพที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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พ.ศ. 2558 เพื่อใหอาจารยประจําหลกัสูตรสามารถใชเปนคุณสมบัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรงุหรือ

พัฒนาหลักสูตรในครัง้ตอไป และในการจัดทําแผนใหพิจารณากรอบภาระงานของอาจารยประจําตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติในการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานและมีการประเมินกระบวนการ 

        2.1 มีการดําเนินการ 

             2.1.1 การดําเนินการเก่ียวกับการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

            กรณีที่มีการรับอาจารยประจําหลกัสูตรใหม 

            1) หลักสูตรพิจารณาขอมูลจากแผนอัตรากําลังที่จัดทําและไดรับอนุมัติ กับภาระงานที่เกิดข้ึนจริงจํานวน

และคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร.ศ. 2548 นําเสนอคณะ/มหาวิทยาลัย

ในการรับอาจารยใหมตามแผนอัตรากําลัง/เพิ่มเติมจากแผนอัตรากําลังเน่ืองจากมีจํานวนคุณสมบัติอาจารยประจํา

หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ จึงตองมีการรับอาจารยใหมเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามขอกําหนดของ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยกําหนดคุณวุฒิตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทํางวิชาการ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณตามที่หลักสูตรตองการ 

          2) กระบวนการรับอาจารยใหม เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีสวนรวมในการกําหนด

คุณสมบัติ การออกขอสอบวิชาเฉพาะ การสอบสอน การสัมภาษณ และการคัดเลือก 

          3) ผลการคัดเลือก ไดอาจารยที่มีคุณสมบัติตรง/สัมพันธตามตองการ และสามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 โดยมีการประกาศรับสมัคร 2 ครั้ง เน่ืองจากครั้งแรกไมมีผูสมัคร 

หลักสูตรจึงเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผูสมัครที่ตองสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ตองทา

วิทยานิพนธ ใหเพิ่มเติมวากรณีผูสมัครสําเร็จการศึกษาเรียนรายวิชาการคนควาอิสระแทนตองมีจํานวนหนวยกิตของ

รายวิชาไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และมีการเผยแพรงานวิจัยจากรายวิชาการคนควาอิสระเปนเกณฑเดียวกับงานวิจัยจาก

วิทยานิพนธ จึงทําใหมีผูสมัครในครั้งที่ 2 

         4) หลักสูตรแจงใหอาจารยใหมเขารวมในการปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัย/คณะ รวมถึงการจัดอาจารยพี่

เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาในชวงเวลาการทดลองปฏิบัติราชการสอนและการทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

รวมทั้งมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยใหม 

         การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

         1) หลักสูตรตรวจสอบขอมูลการคงอยู แผนอัตรากําลังในทุกปการศึกษาเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมี
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จํานวนและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดพบวาปการศึกษา 2558 ตอง/ไมตองเสนอแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตรใหม  

       2) หลักสูตรเสนอรายช่ือใหคณะพิจารณา โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ ผลงานวิชาการความเช่ียวชาญ และเสนอ

ตอมหาวิทยาลัย 

       3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามแบบ สมอ.08 มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทําหนังสือแจง 

สกอ. เพื่อทราบภายใน 30 วัน ซึ่งในปน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากการรับอาจารยใหม/จาก

อาจารยประจําในสังกัดหลักสูตร 

       (กรณีมีจํานวนและคุณสมบัติที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไมตองรายงานขอ 2 และ 3) 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

      2.1.2 การบริหารอาจารย 

        ภาระงานสอน 

         1) หลักสูตรพิจารณาจัดใหอาจารยมีภาระงานสอนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดช่ัวโมงสอนเฉลี่ย 

................................... ช่ัวโมง/สัปดาห เชน 

        - มีการนําขอมูลจาก มคอ.5 / มคอ.6 มาเปนขอมูล และพิจารณาความเช่ียวชาญของอาจารยสอนในรายวิชาที่

เปดสอน 

       - มีการเชิญอาจารยพิเศษมาสอนในรายวิชา ................................... และเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษบางหัวขอ

ของรายวิชา ................................... โดยดําเนินการตามระเบียบของคณะ/มหาวิทยาลัย 

      - มีการพิจารณากําหนดภาระงานเกี่ยวกับการนิเทศรายวิชาประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพ/สห

กิจศึกษา) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     2) มีการเปดรายวิชาที่ไมเปนไปตามแผน คือรายวิชา ................................... ตามที่คณะแจงใหพิจารณาการขอเปด

รายวิชาจากคารองของนักศึกษา ซึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไมสามารถนับเปนภาระงานสอนปกติได แตหลักสูตร

ไดพิจารณาวาเปนความจําเปนจึงเห็นควรเปดสอนแมวาจะไมสามารถนับเปนภาระงานสอนของอาจารยผูสอนได 

     3) หลักสูตรพิจารณาภาระงานของอาจารยในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกพันธกิจทั้งดานการสอน การวิจัย การ

ใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรร การ

ยืดหยุนใหเหมาะสมตามเงื่อนไขความจําเปนของอาจารยที่มีตอภาระงานในแตละดานไมเทากัน โดยเฉลี่ยอาจารยมี

ภาระงานสอน ................. ช่ัวโมง/สัปดาห 

     4) มีการพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามที่กําหนดใน มคอ.2 ในแตละภาคการศึกษาและพบวามีการ
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เปลี่ยนแปลง ตามผลการประเมินจาก มคอ.5 จึงไดดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย

และคณะ เชน ................................... 

    5 ) หลักสูตรจัดใหมีการเผยแพรรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษในทุกภาคการศึกษาเพื่อใหขอมูลมีความทันสมัยและเปนปจจุบันใน

สื่ออิเล็กทรอนิกสตามแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.3 

(สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยในแตละหลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและ 

คณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสือ่อิเล็กทรอนิกส พรอมทัง้ปรับปรงุใหทันสมัย

ตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูลดังกลว เพื่อประโยชนในการผดุงรักษา

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสบืไป) และ พ.ศ. 2558 ขอ 9.1 วรรค 3 (สถาบันอุดมศึกษามีหนาทีเ่ผยแพรรายช่ือ

และคุณวุฒิของอาจารยทกุประเภทขางตนของแตละหลักสตูรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรอืสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส พรอมทั้งปรบัปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา เพื่อใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สามารถตรวจสอบขอมลูดังกลาว เพื่อประโยชนในการผดุงรกัษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ) 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

    6) มีการประเมินการปฏิบัติงานสอนอาจารยโดยนักศึกษา 

     หลักสูตรนําผลการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา และจากรายงานในมคอ. 5 มคอ.6และ มคอ.7 มา

ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพในการสอนเกี่ยวกับ เชน 

      - การปรับปรุงเน้ือหาในแผนการสอนใน มคอ.3 ใหเหมาะสมและทันสมัยในรายวิชา................................... ตาม

ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

      - การทบทวนเกณฑการประเมินผลที่กําหนดใน มคอ.3 ใหสอดคลองกบักลยุทธการสอน และผลการเรียนรูที่

คาดหวัง ในรายวิชา ................................... คือ เพิ่มสัดสวนคะแนนการประเมินผลในการนําเสนองานกลุม จาก 5% 

เปน 10% ตามสัดสวนกลยุทธการสอนที่เนนการทํางานกลุมที่ตองมีการวิเคราะหและการนําเสนองาน โดยลดสัดสวน

คะแนนสอบระหวางภาคและปลายภาค 

     2.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

     1) หลักสูตรเสนอแผนการพฒันาอาจารยเพือ่ขอรบังบประมาณในการสนับสนุนการพฒันาอาจารยตามมติที่

ประชุมกรรมการอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2558 คณะไดจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

           - การอบรมพฒันาวิชาการ     จํานวน ............................................. คน 

                                               จํานวนเงิน ............................................. บาท 
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           - การขอตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน ............................................. คน 

เปนตําแหนงทางวิชาการระดับ ............................................. โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา 

ผลงานวิชาการจํานวนเงิน .............................................บาท 

           - การสงเสรมิอาจารยใหศึกษาตอโดยไดรบัทุนสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย 

                                 ระดับ ............................................. 

                                 จํานวน ............................................. คน 

                                จํานวนเงิน ............................................. บาท 

          - การทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

                                 จํานวน ............................................. เรื่อง 

                                 จํานวนเงิน ............................................. บาท 

         2) หลักสูตรมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเอง เพื่อการประเมินผลและ 

นําไปปรับปรุงเพื่อใหเกิดคุณภาพกับอาจารย 

         2.2 มีการประเมินกระบวนการ 

              1) มีการประเมินกระบวนการโดยการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อวิเคราะหความสําเร็จจาก 

การดําเนินงาน และใชขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

                   1. การรับอาจารยใหมเปนไปตามเปาหมาย แตจํานวนผูสมัครใหคัดเลือกยังไมมีหลากหลาย 

ตองมีการประกาศรับสมัคร 2 ครั้ง เน่ืองจาก มีการประชาสัมพันธการสมัครไมหลากหลายหลาย และ 

กําหนดการรับสมัครมีระยะเวลาสั้น รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติคุณวุฒิของผูสมัครศึกษาที่ตองเปน 

หลักสูตรที่มีการจัดทําวิทยานิพนธ ทําใหผูสนใจสมัครไมสามารถสมัครได ตองปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสวนน้ี 

เพิ่มเติม 

             (กรณีไมมีการรับอาจารยใหมอาจมีการประเมินกระบวนการวา หลักสูตรยังมีขอมูลเพื่อการนําเสนอ 

มหาวิทยาลัยไมชัดเจนและมีการวิเคราะหขอมูลภาระงานสอนของอาจารยไมตอเน่ืองและไมครบถวน) 

 

ผลการดําเนินงาน 

                  2. การแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร พบวาอาจารยประจํายังไมเขาใจบทบาทหนาที่อาจารย 

ประจําหลักสูตรเน่ืองจากมหาวิทยาลัย ยังไมมีการกําหนดคุณสมบัติและหนาทึ่ความรับผิดชอบอาจารยประจํา

หลักสูตรใหชัดเจน ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรยังปฏิบัติหนาที่ไมไดครบถวนตามทีก่ําหนดในมคอ.2 

                   3. การกําหนดภาระงานของอาจารย ยังไมมีการติดตามการดําเนินงาน และวิเคราะหประสิทธิภาพที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของอาจารย 

                   4. การพัฒนาตนเองของอาจารยไมเปนไปตามแผนการพัฒนาอาจารย เน่ืองจากอาจารยมีภาระงาน

สอนเกินกวาเกณฑปกติ และมีภาระงานเสริมจากมหาวิทยาลัย ทําใหอาจารยไมมีเวลาในการพัฒนาตนเองตามแผนที่

กําหนดรวมทั้งการไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองจาก 

มหาวิทยาลัยมีอยางจากัด 
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3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

            มีการจัดการประชุมสรุปผลที่นํารายงานผลการประเมิน มาสรุปวามีประเด็นอะไรบาง ปญหาใดตองแกไข

อยางไร อะไรเปนจุดเดนที่ตองรักษา กิจกรรมใดตองเปลี่ยนแปลง ผลการประชุมกําหนดเปนแผนการปรับปรุง ที่มี

กระบวนการใหมที่สะทอนการพัฒนาระบบ ดังน้ี 

            3.1 การปรับปรุงกระบวนการรับและการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

              - กําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหมีเปาหมายที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 โดยมีการกําหนดเงื่อนไขการพัฒนาใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีอยูเดิมและที่รับใหมใหมีคุณสมบติัเปนไป

ตามมาตรฐานตามทีก่ําหนดไดภายในระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป 

         - การปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีประเด็นการพัฒนาคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตร 

        3.2 การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารยและการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

         มีการพิจารณาปรบัปรุง เชน 

          - การกําหนดภาระงานสอนและงานวิจัยที่เอือ้ตอการมีผลสําเร็จตามเปาหมาย 

          - การวางแผนการพฒันาอาจารยใหมีความเช่ียวชาญสอดคลองกบัรายวิชาทีเ่ปดสอน 

          - การควบคุมอาจารยใหพัฒนาตนเองใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนพฒันาบุคลากร 

         3.3 การนําเสนอแผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

            การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร การบรหิารอาจารยและการสงเสรมิและพฒันาอาจารยเพื่อการ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพอาจารย ตอคณะ/มหาวิทยาลัยในการปรับปรงุครั้งตอไปแผนการปรับปรงุมีกําหนดการ

ดําเนินการในปการศึกษา 2559 ในเรื่อง 

                  1) การปรบัปรุงกระบวนการรับและการแตงต้ังอาจารยใหม การรบัอาจารยประจําหลักสูตรใหมต้ังแตป

การศึกษา 2559 เปนตนไป นําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 2558 มากําหนดเปนเงื่อนไขในการรับและการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาจาง ดังน้ี 

                - กําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหม ตองมคีะแนนภาษาอังกฤษไดมาตรฐานตามเงือ่นไขของ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว 

                 - ในการปฏิบัติงานตามสญัญาจาง ตองมผีลงานทํางวิชาการที่มกีารเผยแพรตามหลักเกณฑการพจิารณา

ผลงานวิชาการที ่กพอ. กําหนดอยางนอย 1 ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ป โดยมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จ

จากหลักสูตรในทกุปการศึกษา 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

                 2) การปรับปรงุกระบวนการบริหารอาจารยและการสงเสรมิและพฒันาอาจารย 

                 1. ภาระงานสอน อาจารยประจําหลักสูตรตองมีการนําผลจากการปรับปรุงเน้ือหาวิชา /กลยุทธการ

สอน/กลยุทธการประเมินผล โดยนาขอมูลที่ไดรับจากการเพิ่มพูนองคความรูมาเปนสวนหน่ึงของการจัดทํา มคอ.3 



26 

 

เพื่อใชสอนในปการศึกษา 2559 เชน ............................................................................ 

                2. มีการกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนเพื่อการเขาอบรมเพิ่มพูนความรูเทคนิคการสอน

ในรายวิชาที่รับผิดชอบ หรือการจัดทําผลงานวิชาการ หรือแนวทางการพัฒนาตนเพื่อเตรียมศึกษาตอในปการศึกษา 

2559 และใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนที่ปฏิบัติงานตองจัดทําแผนการจัดทําผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร

ผลงานตามตามหลักเกณฑการพิจารณาผลงานวิชาการที่ กพอ.กําหนดอยางนอย 1 ผลงานใหทันกอนการปรับปรุง

หลักสูตรในวงรอบถัดไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1-1-1 แผนการพัฒนาอาจารยเกี่ยวกบัการรับอาจารยและการแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร 

การบริหารอาจารย การสงเสริมและพฒันาอาจารย 

4.1-1-2 ประกาศการรับอาจารยใหม (ถาม)ี 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

           1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมายเปน 4 คะแนน ตองมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

ตองมีผลจากการปรับปรุงที่มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากอนปรับปรุง และหลังปรับปรุงมีความแตกตางกัน 

อยางไร (ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง) และมหีลักฐาน 1) ความพึงพอใจในการบริหารและ 

พัฒนาอาจารย 2) รายงานการนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม 

         2. กรณีกําหนดคาเปาหมายเปน 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ 

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน ในการรบั 

อาจารยใหม การบรหิารอาจารยและการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ 

หลักสูตร 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 

 

 

 

    

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย ประเด็นตองรายงาน 

  1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

  2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ารงตําแหนงทางวิชาการ 

  3. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงานตัวบงชี้ท่ี 4.2 

ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

       1) อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ……………….. คน 

       2) อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน....... คน 

       3) คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําหลกัสูตร 

                            = ขอ 1 x 100 = ……………….. 

                               ขอ 2 

          4) คะแนนที่ได = ขอ 3 x 5 = ………………… 

                                 20 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่มีคะแนน 5 คะแนน เทากบั รอยละ 20 

2. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดารงตําแหนงทางวิชาการ 

         1) อาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ……………….. คน 

         2) อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน …………….. คน 

         3) คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มตํีาแหนงทางวิชาการตออาจารยประจําหลกัสูตร 

                             = ขอ 1 x 100 = ……………….. 

                                ขอ 2 

            4) คะแนนที่ได = ขอ 3 x 5 = ……………… 

                                   60 

(จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทีม่ีตําแหนงทางวิชาการทีม่คีะแนน 5 คะแนน เทากบั รอยละ 60) 

 

3. ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

    1) ผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลกัสูตร 

ช่ืออาจารย ผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ประเภทผลงาน คานํ้าหนัก 

    

    

รวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคN 

          2) คารอยละของผลรวมถวงนาหนักผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 
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                                               =                     x                       x 100 

                                                   จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

            3) แปลงคะแนนขอ 2 เทียบเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 

                                             = (ขอ 2 / 20 ) x 5 

(ผลงานทํางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตร ีที่ม ี5 คะแนน เทากบั รอยละ 20) 

ผลการดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2-1-1 ตารางจํานวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 35) 

4.2-2-1 ตารางจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 35) 

4.2-3-1 ตารางขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทํางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

(ดูแบบฟอรมหนา 36) 

4.2-3-2 ตารางรายการหลักฐานการเผยแพรผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 38) 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

4.2(1)     

4.2(2)     

4.2(3)     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ประเด็นตองรายงาน 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

 

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทกุเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

3. มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีครบทุกเรือ่ง และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนบางเรื่อง ดังน้ี 

           1) การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

             ในปการศึกษา 2558 มีการดําเนินการในเรื่องอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลกัสูตร พบวาอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวน 5 คน มีอัตราการคงอยูครบตลอดปการศึกษาโดยม/ีไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

            2) ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดสอบถาม

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีตอการบริหารหลักสูตรในดานตาง ๆ พบวามีระดับความพึงพอใจในแตละดาน 

ตามแบบฟอรมที ่4.3-2-1 

2. ผลการดําเนินงานในประเด็นตามตัวบงช้ีที่ดีข้ึนในประเด็นที ่1) คือมีอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรที่ครบถวน

และคงที่ตลอดทัง้ 3 ปการศึกษา ตามแบบฟอรมที ่4.3-1-1 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1-1 ตารางอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 38) 
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4.3-2-1 ตารางความพงึพอใจของอาจารยในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร (ดูแบบฟอรมหนา 38) 

4.3-2-2 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยประจําหลกัสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร (ดูในภาคผนวก) 
 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

            1. ถากําหนดคาเปาหมาย 4 คะแนน ตองมกีารรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนครบทุกเรื่อง โดยสามารถเทียบเคียงไดกับปการศึกษา 2556 และ 2557 

            2. ถากําหนดคาเปาหมาย 5 คะแนน ตองมกีารรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนครบทุกเรื่องและมผีลการดําเนินงานที่โดดเดนเทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบนั

กลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถอธิบายไดวาเปนผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจรงิ 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

ตาราง สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี4 : อาจารย 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

4.1    

4.2(1)    

4.2(2)    

4.2(3)    

4.2(เฉลี่ย)   คะแนน 4.2  = 4.2(1) +4.2(2) +4.2(3)  

               3 

4.3    

คาเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบงช้ี 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

(คะแนนตัวบงช้ีที่  4.1+4.2 +4.3) = …  คะแนน 

3 

ระดับคุณภาพ .......................................... 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดที/่องคประกอบที่/ตัวบงช้ีที ่ หมายเลขเอกสาร   รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมวดท่ี 2 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารย

ประจําหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.1-1-1 

 

 

4.1-1-2 

แผนการพฒันาอาจารยเกี่ยวกับการรับอาจารย

และการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร การ

บรหิารอาจารย การสงเสริมและพฒันาอาจารย 

ประกาศการรับอาจารยใหม (ถาม)ี 

หมวดท่ี 2 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 

1. รอยละของอาจารยประจํา 

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

4.2-1-1 ตารางจํานวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. รอยละของอาจารยประจํา 

หลักสูตรที่ดารงตําแหนงทางวิชาการ 

4.2-2-2 ตารางจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

3. ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

4.2-3-1 ตารางขอมลูประกอบการคํานวณผลงานทําง

วิชาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

4.2-3-2 ตารางรายการหลักฐานการเผยแพรผลงานของ

อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 

หมวดท่ี 2 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 

1. การคงอยูของอาจารย 4.3-1-1 ตารางอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 4.3-1-2 ตารางความพึงพอใจของอาจารยในการตอบ

แบบสอบถามการบริหารหลักสูตร 

 4.3-1-3 แบบสอบถามความพงึพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร (ดูใน

ภาคผนวก) 

 

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใชในการอางอิง 

แบบฟอรมท่ี 4.2-1-1  ตารางจํานวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร ................................................. 

        สาขาวิชา .................................................................... ประจําปการศึกษา 2558 

             สํารวจขอมูลวันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. 2559 
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คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน  รอยละ 

ปริญญาเอก   

ปริญญาโท   

ปริญญาตร ี   

รวม   

 

แบบฟอรมท่ี 4.2-2-1  ตารางจํานวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร .....................… 

   สาขาวิชา ............................................................. ประจําปการศึกษา 2558 

สํารวจขอมลูวันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ.2559 

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน  รอยละ 

ศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย   

ผูชวยศาสตราจารย   

อาจารย   

 รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 4.2-3-1 ตารางขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทํางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ

ที่ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี คานํ้าหนัก จํานวน

ช้ินงาน 

ผลรวมถวง

นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด (คน)   

2 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพ (อาจารยประจําหลักสูตร) (ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 0.20   
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วิชาการระดับชาติ 

 - บทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40   

 -  บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 

0.60   

 - บทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที ่2 

0.60   

 - บทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) 

0.80   

 - บทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) 

0.80   

 - บทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

0.80   

 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

0.80   

 - บทความวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 - บทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

ลําดับ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี คานํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถวง
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ที่ ช้ินงาน นํ้าหนัก 

 - ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 1.00   

 - ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว 

1.00   

 - ผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00   

 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน 1.00   

 - ตาราที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

 - หนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

 งานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

 - ตาราทีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 - หนังสือทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 งานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถวงนาหนักของผลงานทํางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร    

 

แบบฟอรม 4.2-3-2 ตารางรายการหลักฐานการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

                         (ระบุเฉพาะท่ีมีผลงาน) 

รหัส 

เอกสาร 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ท่ีไดรับ 

การตีพิมพเผยแพร 

(ไทย/อังกฤษ) 

ระบุตามปปฏิทิน 

ชื่อเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ป 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด

หรือชื่อวารสาร วันเดือนปท่ี

เผยแพร 

    

    

    

    

 

แบบฟอรมท่ี 4.3-1-1 ตารางอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตร........................สาขาวิชา.............................................คณะ.......................ปการศึกษา...................... 

จํานวนและอัตราคงอยูอาจารยประจําหลักสูตร 
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ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

จํานวน อัตราคงอยู จํานวน อัตราคงอยู จํานวน อัตราคงอยู 

      

 

แบบฟอรม 4.3-2-1 ตารางความพึงพอใจของอาจารยในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในแตละปการศึกษา 

2557 2558 
วิเคราะหแนวโนม 

(มีตัวเปรียบเทียบ) 

1. ดานนักศึกษา    

1.1 การรับนักศึกษา    

1.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา    

1.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา    

2. ดานอาจารย    

2.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย    

2.2 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย    

3. ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน    

3.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

3.2 การจัดการเรียนการสอน    

3.3 การประเมินผูเรียน    

4. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

5. ดานการขจัดขอรองเรียนของนักศึกษา    

คาเฉลี่ยรวมในแตละปการศึกษา    
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ขอมูลนักศึกษา 

 ตารางจํานวนนักศึกษาที่คงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษาแสดงขอมลูต้ังแตรบัเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี 

(หลกัสูตรปริญญาตร ี4 ป) 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 

(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนท่ี 

รับเขา 

จํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู (จํานวนจริง) 

ในแตละปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554       

2555       

2556       

2557       

2558       

รวมนักศึกษาท่ีคงอยู       

หมายเหตุ  กรณีที่เปนหลักสูตร 4 ป ใหเริ่มกรอกขอมูลต้ังแตป 2555 แตถาเปนหลักสูตร 5 ป เริม่กรอกขอมลู 

              ต้ังแตป 2554 

 

2. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา (หลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมได) 

 2.1 จํานวนนักศึกษาในชวงอายุที่ตองศึกษาระดับปรญิญาตรีลดลง 

 2.2 หลักสูตรที่ศึกษาไมสอดคลองกบัความตองการของนักศึกษาที่จะศึกษาอยางแทจริง 

 2.3 ภาวะเศรษฐกิจและปจจัยเกื้อหนุนที่รัฐบาลสนับสนุนทนุกูยืมเพื่อการศึกษาลดลงและกระจายสดัสวน 

               จํานวนทุนและจํานวนเงินที่ใหในแตละหลักสูตรและแตละสถาบันการศึกษาลดลง 

 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
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 ตารางจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่เทียบกบัจํานวนทีร่ับเขา (จํานวนจรงิ) ในแตละปการศึกษาแสดงขอมลู

ต้ังแตรับเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี 

จํานวนท่ีรับเขา 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา 

 

ปการศึกษา จํานวน 2556 2557 2558 คารอยละของผูสําเร็จการศึกษา 

2553      

2554      

2555      

 

4 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา (หลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมได) 

 4.1 ความต้ังใจและความรับผิดชอบของนักศึกษามผีลตอการสําเรจ็การศึกษา 

 4.2 โอกาสการมีงานทําที่ตรงสาขาวิชาหลงัสําเรจ็การศึกษา 

 4.3 การจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลาย สรางความสนใจ และกระตุนใหนักศึกษาอยากเรียน 

 รูอยูตลอดเวลา 

 

ขอ 2-4 รายงานตามองคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 3.2 และ 3.3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ประเด็นท่ีตองรายงาน 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (กําหนดคาเปาหมายท่ี 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานและมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

       มหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการ การรบันักศึกษาและการเตรียมความพรอมให 

นักศึกษากอนเขาศึกษาใหกบัหลักสูตร ดังน้ี 

1. กําหนดจํานวนนักศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลกัสูตร 

2. มีสวนรวมการคัดเลอืกและการสอบคัดเลอืก 

3. การเตรียมความพรอมใหนักศึกษา 

3.1 หลักสูตรดําเนินการในสวนวิชาชีพของหลักสูตร 
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3.2 มหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่อง 

      - การเตรียมความพรอมในการเรียนระดับอุดมศึกษาในทักษะภาษาอังกฤษ 

3.3 คณะดําเนินการทักษะในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

       - การเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานและมีการประเมินกระบวนการ 

         2.1 การดําเนินการ 

            ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการดําเนินการเกีย่วกับการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังน้ี 

            1) การรบันักศึกษา 

              มีการกําหนดเปาหมายรบันักศึกษาลดลงจากปการศึกษา 2557 หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยผานการพิจารณา

จากภาควิชาและคณะในการปรับปรุงจํานวนนักศึกษาทีร่ับในปการศึกษา 2558 เน่ืองจากปทีผ่านมา มีจํานวนผูสมัครและ

จํานวนการคงอยูของนักศึกษาในช้ันปที ่1 ลดลง และหลกัสตูรไดมกีารประชาสัมพันธขอมลูการรบันักศึกษา ขอมูล

เกี่ยวกับหลกัสูตร และการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาผานทาง website ของหลักสูตร สวนการกําหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลง เปนไปตามทีก่ําหนดใน มคอ.2 ผลการสอบคัดเลือกพบวาจํานวนนักศึกษาที่รบัเขามาในป

การศึกษาน้ีมีจํานวนทีเ่ปนไปตามเปาหมาย คือ จํานวน ................. คน 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

             2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตร (รายงานใหสอดคลองดังที่กําหนดไวใน มคอ.2)หลักสูตรจัด

ใหมีกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยสํารวจคุณสมบัติของนักศึกษา ใหนักศึกษาตอบแบบสํารวจขอมูล

เบื้องตน พบวานักศึกษาสวนใหญยังขาดทักษะในการสืบคนขอมูลจากสารสนเทศอยางถูกตองและเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอน จึงมีการจัดกิจกรรมพี่สอนนองโดยใหนักศึกษาช้ันปที่ 2 ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางในการสืบคนขอมูลที่

สามารถนํามาเรียนรูและอางอิงในการเรียนรายวิชาของหลักสูตรไดอยางถูกตองกับนักศึกษาช้ันปที่  1 และอาจารยที่

ปรึกษาติดตามผลการใชเทคโนโลยีมาเพื่อการสืบคนขอมูลในรายวิชาตาง ๆ จากอาจารยผูสอนและผลการเรียนของ

นักศึกษา พบวามหาวิทยาลัยไดอานวยความสะดวกในชองทางการเขาถึงเครือขายออนไลน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู

โดยการศึกษาดวยตนเอง มีความเขาใจในวิชาที่เรียนดีข้ึน ดูจากผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

             2.2 มีประเมินกระบวนการ 

             1) การรับนักศึกษา ปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักศึกษาที่รับจากโควตาเรียนดีและการสอบคัดเลือกเปนไป

ตามเปาหมาย แตจํานวนนักศึกษาที่รับจากประเภทโควตาเรียนดีมีการสละสิทธ์ิการเขาศึกษามาก หลักสูตรจึงตองเพิ่ม
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จํานวนการรับจากประเภทสอบคัดเลือก โดยเพิ่มจํานวนจากผูสมัครสอบที่สนใจเลือกเปนอันดับที่ 2 หลักสูตรไดประเมิน

กระบวนการรับพบวาการที่หลักสูตรมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาทั้งประเภทโควตาเรียนดีและประเภท

สอบคัดเลือกเปนการเพิ่มชองทางการรับรูของผูสมัครใหมีความหลากหลายมากข้ึนและมีระยะเวลาการประชาสัมพันธที่

ดําเนินการตลอดปการศึกษาทําใหเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่ตองการเรียนและมีโอกาสการคัดเลือกไดมากข้ึน 

              2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีการประเมินกระบวนการโดยการสัมภาษณนักศึกษาและ 

อาจารยทีป่รึกษาพบวาการจัดกจิกรรม การกําหนดเวลาในการจัดกจิกรรมยังไมเหมาะสม และรปูแบบการจัดกจิกรรมยัง

ไมหลากหลาย 

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

            มีการวิเคราะหผลการประเมินโดยอาจารยประจําหลักสูตรเห็นควรใหมกีารปรับปรุง ดังน้ี 

            1) การรบันักศึกษาใหม ปรบัปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึนโดยเพิ่มกจิกรรม

การถาม-ตอบจากนักศึกษาทีส่นใจเขาศึกษาในหลกัสูตร การสรางความเขาใจในการเรียนการสอนและโอกาสการมีงานทํา

เมื่อสําเร็จการศึกษา มีการดําเนินการผาน website และการจัดroad show หรือ การพบนักศึกษาในสถานศึกษาของ

กลุมเปาหมายหลัก     

            2) การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา หลักสูตรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพีส่อนนอง โดยให

รุนพี่มสีวนรวมในการพัฒนาโครงการใหมีความนาสนใจ โดยเฉพาะการจัดเวลาการจัดกจิกรรมและการจัดรูปแบบการ

แขงขัน รวมถึงการพฒันากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสรางความพรอมในการศึกษา โดยปการศึกษา 2559 มีการปรบัปรุง

กระบวนการจัดกิจกรรมพีส่อนนองในทักษะการสบืคนขอมลูจากสารสนเทศอยางถูกตองและเปนประโยชนตอการเรียน

การสอน โดยกําหนดใหนักศึกษารุนพีจ่ัดกลุม มีจํานวนนักศึกษาใหมกบันักศึกษารุนพีเ่ปน 5 : 1 ระยะเวลาการฝกทกัษะ 

2 สปัดาห ๆ ละ2 ช่ัวโมง ตามเวลาที่เหมาะสม และใหมกีารติดตามผลการเรียนนักศึกษาโดยนักศึกษารุนพี่ตลอดภาค

การศึกษา และจัดทําประกาศชมเชยนักศึกษาทีม่ีผลการเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 และไมมผีลการเรียนวิชา

ใดเปน F เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกบันักศึกษาใหมที่เขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1-1 แนวปฏิบัติ/หนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย /คณะ 

3.1-1-2 website การประชาสัมพันธการรบันักศึกษา 

3.1-1-3 โครงการกจิกรรมพี่สอนนอง 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 
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            1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมาย 4 คะแนน ตองมีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม พรอมทั้งตองมีผลจากการปรับปรุงที่มีหลักฐานที่แสดง

ใหเห็นวากอนปรับปรุง และหลังปรับปรุงมีความแตกตางกันอยางไร(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง) 

           2. กรณีกําหนดคาเปาหมาย 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา ประเด็นท่ีตองรายงาน 

  1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

  2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกําหนดแนวปฏิบัติใหหลกัสูตรไดดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหหลักสูตรที่มีแผนงานที่ดําเนินงานทีผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานและมีการประเมินกระบวนการ 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารดําเนินการเกี่ยวกับโครงการกจิกรรมในการสงเสริมและพฒันานักศึกษา การ

ดําเนินการและการประเมินกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

การดําเนินการ 

1. การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1.1 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา มีกระบวนการดําเนินการ คือพิจารณาเสนอคณะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

ที่มีประสบการณ และผานการอบรมตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและคณะ มีหนาที่ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร ป

การศึกษาน้ีมีอาจารยที่ปรึกษาตามคําสั่งแตงต้ัง จํานวน ................ คน โดยนักศึกษาช้ันปที่ 1 เปนอาจารยที่ปรึกษาใหม 

ช้ันปที่ 2-4 รวมเกินช้ันปเปนที่ปรึกษาเดิม 

1.2 ควบคุมใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา โดยกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาจัดทําตาราง

การพบนักศึกษารวม เดือนละ 1 ครั้ง และรายคน สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียนตามตารางที่กําหนด2 ครั้งตอ

เดือน 

1.3 อาจารยทีป่รึกษารายงานการดําเนินงานตออาจารยประจําหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อการ

พิจารณาแกปญหาและใหขอเสนอแนะกบัอาจารยทีป่รึกษา 

2.  การจัดกิจกรรมพฒันาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 โดยใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนทัง้ในและ

นอกหลักสูตร มี กระบวนการดําเนินการ  เชน 

2.1 มีแผนการจัดการเรียนการสอนพฒันาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

- กิจกรรมพิเศษทีจ่ัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมทีเ่ปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนกําหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 

2.2 ผลการดําเนินงาน 

- กิจกรรมพิเศษทีจ่ัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย สนับสนุนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21เกี่ยวกบั ........... 

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

- รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาน้ีม ี............... วิชา คือรายวิชา ..................................สนับสนุนทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 เกี่ยวกับ .......................................................................................รายวิชา ...................................... 

............................................... สนับสนุนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21เกี่ยวกับ ..................................................... 

 

การประเมินกระบวนการ 

ใชการประเมินความพงึพอใจในเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมที่จัด และวิเคราะหกระบวนการดําเนินการ 

พบวา 

              - การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวกบันักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา พบวา อาจารยยังใหความสนใจ

นอย เน่ืองจากการกําหนดประเด็นการใหคําปรึกษายังไมคอยมีความชัดเจน 

              - ความสนใจของนักศึกษาทีม่ีตอกจิกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดนอย เน่ืองจากประเด็นทีจ่ัดไมดึงดูดความ
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สนใจ วิทยากรยังขาดประสบการณ ระยะเวลาการประชาสมัพันธกิจกรรมนอย ชวงเวลาที่จัดกจิกรรมไมตรงกบัเวลาวาง

ของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

- กิจกรรมในรายวิชา เปนประเด็นที่นักศึกษาสนใจ แตยังขาดการประเมินผลองคความรูที่นักศึกษาไดรบัจากกิจกรรมทีจ่ดั

ยังมีนอยวิชา และกิจกรรมทีจ่ัดยังไมสอดคลองกบัสิง่ที่ตองการพัฒนาทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ที่กําหนด 

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

             อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการประเมินกระบวนการที่จัดกิจกรรมพบวามกีาร

ปรับปรงุกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

            1) การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

             - อาจารยที่ปรึกษามีจํานวนนักศึกษาในความดูแลมาก ใหมีการจากัดจํานวนนักศึกษาทีดู่แลตามหมูเรียน โดย

อาจารยจะเปนอาจารยทีป่รกึษาไดเพียง 1 หมูเรียน กรณีทีม่ีจํานวนนักศึกษาตอหมูเรียนมาก สามารถใหมีอาจารยที่

ปรึกษาไดมากกวา 1 คน 

        - มีการกําหนดประเด็นการใหคําปรกึษากับนักศึกษากอนพบนักศึกษาและแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงการให

นักศึกษามีสวนรวมในการเสนอประเด็นรวมในการจัดกิจกรรมดวย 

       2) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

- กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะจัด ใชผลจากการสํารวจขอมูลความตองการของนักศึกษามาเปนแนวทางการจัด

กิจกรรม 

- กําหนดผลลัพธที่เปนทักษะการเรียนรูที่คนในศตวรรษที ่21 ที่นักศึกษาใหชัดเจน 

- กิจกรรมทีจ่ัดในรายวิชาใหมีความหลากหลายในแตละรายวิชา และมีการวัดและประเมินผลเพื่อใหนักศึกษาเห็น

ความสําคัญที่สงผลตอผลการเรียนรูที่ชัดเจน 

         3) หลกัสูตรจัดทําแผนการพัฒนาการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และแผนการ

จัดการเรียนการสอนพฒันาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ปการศึกษา 2559ดังน้ี 

         - การกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาและจํานวนหมูเรียนกบัอาจารยทีป่รกึษาใหเหมาะสม เชน 

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

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

         - การควบคุมการใหคําปรกึษากับนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา โดยใหนักศึกษาเสนอหัวขอหรือประเด็นทีส่ําคัญ

ในการใหคําปรึกษาดานวิชาการกับหลักสูตรลวงหนากอนการใหคําปรึกษา แ ละหลักสูตรนาขอเสนอมากําหนดเปนหัวขอ

ในการใหคําปรึกษา รวมถึงการใหนักศึกษามีสวนรวมในการรายงานผลตอหลกัสูตรดวย เชน 

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

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

           - การกําหนดกิจกรรมในรายวิชาที่ตองพฒันาทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 โดยจัดไวในมคอ.3 ที่เปน

แผนการสอนอยางชัดเจน เชน 

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

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1-1 แนวปฏิบัติ/หนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย/ คณะ 

3.2-1-2 โครงการกจิกรรมและรายงานผลการประเมนิการจดักิจกรรม 

 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

          1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมาย 4 คะแนน ตองมกีารประเมินกระบวนการ มีการปรับปรงุพัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน และมีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม พรอมทัง้ตองมีผลจากการปรบัปรุงที่มีหลักฐานที่แสดง

ใหเห็นวากอนปรับปรุง และหลังปรบัปรุงมีความแตกตางกันอยางไร(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลงั) 

2. กรณีกําหนดคาเปาหมาย 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบติัที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ประเด็นท่ีตองรายงาน 

  1. อัตราการคงอยู 

  2. การสําเรจ็การศึกษา 

  3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้ท่ี 3.3 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทกุเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 
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3. มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

           หลักสูตรมผีลการดําเนินงานในปการศึกษา ตามตัวบงช้ีทีก่ําหนดดําเนินการครบทั้ง 3 ประเด็นและ 

มีแนวโนมผลการดําเนินงานดีข้ึนครบทุกประเด็น คือ 

1) อัตราการคงอยูแสดงขอมูลตามแบบฟอรมที ่3.3-1-1 

2) การสําเรจ็การศึกษาแสดงขอมลูตามแบบฟอรมที ่3.3-1-2  

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา แสดงขอมูลตามแบบฟอรมที ่3.3-1-3 

มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นบางประเด็น ดังน้ี 

          อาจารยประจําหลักสูตรไดมกีารติดตาม ดูแลนักศึกษาเปนอยางดี จัดใหมีอาจารยทีป่รึกษาที่คอยใหคําแนะนํา

แกปญหาใหกบันักศึกษาอยางใกลชิด รวมถึงการจัดใหมีกจิกรรมพี่ดูแลนองสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่และรุนนอง 

ทําใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาดีข้ึนอยางตอเน่ือง และมขีอมูลการสําเรจ็การศึกษาตามตารางที ่2 ก็จะพบวามอีัตรา

การสําเรจ็การศึกษาดีข้ึน 

 

          หลักสูตรยังมกีิจกรรมตาง ๆ ที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางตอเน่ือง อาจารยผูสอนสวนใหญเปนอาจารยประจํา 

หากเปนอาจารยพเิศษหรือผูทรงคุณวุฒิทีม่าชวยสอนหรือเปนวิทยากรพฒันาทักษะตาง ๆใหนักศึกษา ก็ตองผานการ

พิจารณาดาน คุณวุฒ ิประสบการณและความสามารถที่เปนผูเช่ียวชาญในวิชาชีพของหลักสูตรเปนอยางดี นักศึกษามีการ

ประเมินคุณภาพอาจารย สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับนักศึกษาพบวามีคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินอยูในระดับดี ข้ึนไป 

            นอกจากน้ีหลักสูตรยังจัดระบบใหนักศึกษาสามารถรองเรียนปญหา ขอคับของใจการจัดการเรียนการสอนอยาง

หลากหลายชองทาง เชน สายตรงคณบดี อาจารยทีป่รกึษา กลองรับฟงความคิดเห็น ซึ่งจะทําใหการรองเรียนของ

นักศึกษาไดรับการตอบสนองในทุกกรณี โดยหลกัสูตรไดมีแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบรหิาร

จัดการหลกัสูตรและการขจัดปญหาจากขอรองเรียนพบวามคีวามพึงพอใจอยูในระดับดี และปการศึกษาน้ีมีขอรองเรียน

ผานกลองแสดงความคิดเห็นเพียงเรือ่งเดียวคือปญหาจากการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต การเปดจํานวนหมูเรียน

นอยในรายวิชาที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก และการลงทะเบียนพรอม ๆ กันทําใหระบบการลงทะเบียน

ออนไลน ไมสามารถรองรบัการลงทะเบียนในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนในเวลาเดียวกันเปนจํานวนมาก 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

3.3-1-1 ตารางอัตราคงอยูของนักศึกษา (ดูแบบฟอรมหนา 55) 

3.3-1-2 ตารางการสําเร็จการศึกษา (ดูแบบฟอรมหนา 55) 

3.3-1-3 ตารางผลความพงึพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษาแสดงขอมูล (ดูแบบฟอรมหนา 56) 

3.3-1-4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียน ของนักศึกษา (ดูใน

ภาคผนวก ) 
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กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

             1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมาย 4 คะแนน ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัว

บงช้ี และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนครบทุกเรือ่ง โดยสามารถเทียบเคียงไดกบัปการศึกษา 2556 และ 2557 

            2. กรณีที่กําหนดคาเปาหมาย 5 คะแนน ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือ่งตามคําอธิบายในตัว

บงช้ี และมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนครบทุกเรือ่ง และมีผลการดําเนินงานที่โดดเดนเทียบเคียงกบัหลักสูตรน้ันใน

สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถอธิบายไดวาเปนผลการ

ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจรงิ 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

การวิเคราะหพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอจํานวนนักศึกษาและการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

       1. การวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอจํานวนนักศึกษา ตามที่ระบุในขอ 2 หนา 42 

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

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

        2. การวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลตอการสําเรจ็การศึกษา ตามที่ระบุในขอ 4 หนา 43 

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

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

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

3.1    

3.2    

3.3    

คาเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบงช้ี(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) (คะแนนตัวบงช้ีที ่3.1+3.2 + 3.3) = ……คะแนน 

3 
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ระดับคุณภาพ .......................................... 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี 3 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

ประเด็น 

 1. การรับนักศึกษา 

 2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1-1-1 แนวปฏิบัติ/หนังสือแจงจากมหาวิทยาลัย /คณะ 

3.1-1-2 website การประชาสมัพันธการรับนักศึกษา 

3.1-1-3 โครงการกจิกรรมพีส่อนนอง 

หมวดท่ี 3 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา 

วิชาการและแนะแนว แกนักศึกษา 

ปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ 

การเสรมิสรางทักษะการเรียนรูใน 

ศตวรรษที ่21 

3.2-1-1 แนวปฏิบัติ/หนังสือแจงจากมหาวิทยาลยั /คณะ 

3.2-1-2 โครงการกจิกรรม และรายงานผลการประเมินการ

จัดกิจกรรม 

หมวดท่ี 3 องคประกอบท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 

ประเด็น 

1. อัตราการคงอยู 

2. การสําเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดกา ร 

ขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3-1-1 ตารางอัตราคงอยูของนักศึกษา 

3.3-1-2 ตารางการสําเรจ็การศึกษา 

3.3-1-3 ตารางผลความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

3.3-1-4 แบบสอบถาม ความพึงพอใจตอหลกัสูตรการจัด

การศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของ 

นักศึกษา (ดูในภาคผนวก) 

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใชในการอางอิง 

แบบฟอรมท่ี 3.3-1-1 ตารางขอมูลอัตราคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษาและ 

จํานวนท่ีรับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) 

ในแตละปการศึกษา (รอยละ) 

รอยละของการคงอยู

ของชั้นปท่ี 4เทียบกับ

นักศึกษาแรกเขา 

ปการศึกษา จํานวน 2555 2556 2557 2558  

2552       

2553       
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2554       

2555       

2556       

2557       

2558       

อัตราการคงอยู = จํานวนนักศึกษาช้ันปที ่4 x 100 

                           จํานวนนักศึกษารับเขา 

กรณีหลักสูตร คบ. = จํานวนนักศึกษาช้ันปที ่5 x 100 

                           จํานวนนักศึกษารับเขา 

 

แบบฟอรมท่ี 3.3-1-2 ตารางการสําเร็จการศึกษา 

การรับเขา จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

ปการศึกษา จํานวน 2556 2557 2558 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

2553        

2554        

2555        

หมายเหตุ  การเทียบอัตราการคงอยูของนักศึกษา หากไมมนัีกศึกษาอยูปสุดทาย ใหใชนักศึกษาปสงูสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 3.3-1-3 ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
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ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 แนวโนม 

1. ดานนักศึกษา    

1.1 การรับนักศึกษา    

1.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา    

1.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา    

2. ดานอาจารย    

2.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย    

2.2 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย    

3. ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน    

3.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

3.2 การจัดการเรียนการสอน    

3.3 การประเมินผูเรียน    

4. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

5. ดานการขจัดขอรองเรียนของนักศึกษา    

คาเฉลี่ยรวมในแตละปการศึกษา    

 

5. ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตและและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายงาน

ตามองคประกอบของการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังน้ี 

 5.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 5.2 ภาวะการมงีานทําของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ป 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2557 ใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF มีการดําเนินงาน

โดยหนวยงานระดับคณะในการจัดเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิตหรือผูประกอบการที่รับบัณฑิตของหลักสูตรหลังสําเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ผูใชบัณฑิตหรือผูประกอบการตอบแบบสอบถามจํานวน .............. คน จากผูสําเร็จ

การศึกษาจํานวน ............. คน คิดเปน ............%เปนไปตามเงื่อนไขของตัวบงช้ีที่ 2.1 และผลการประเมินเปนคาคะแนน

เฉลี่ย ................... มีรายละเอียดของคะแนนที่สรุปเปนตารางในแบบฟอรมที่ 2.1-1-2 พรอมขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตและการปรับปรุงหลักสูตร 



49 

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

2.1-1-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF (ดูในภาคผนวก) 

2.1-1-2 ตารางสรปุผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF  

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

วิเคราะหผลท่ีไดจากการรายงานตามองคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

 ประเด็นความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทีม่ีผลตอการ

พัฒนาหลักสูตรใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพทีส่อดคลองกบัความตองการของผูใชบัณฑิต 

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

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

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

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

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

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

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

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

            หลักสูตรมีการสํารวจการมงีานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของบัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษาป

การศึกษา 2557 มีขอมลูจํานวนการสําเรจ็การศึกษา ........................... คน ตอบแบบสอบถามจํานวน ........................ คน 

มีงานทําหรือการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป จํานวน ........................... คนคิดเปน รอยละ ........................... ของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีผลสรุปตามแบบฟอรม ที่ 2.2-1-2 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1-1 แบบสํารวจการมงีานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป (ดูในภาคผนวก) 

2.2-1-2 ตารางสรปุผลการสํารวจการมงีานทําหรือการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ของบัณฑิตหลักสูตร 

........................... สาขาวิชา ........................... ประจําปการศึกษา ........................... 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตร)ี 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

วิเคราะหผลท่ีไดจากการรายงานตามองคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 

              วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงานภาวะ

เศรษฐกจิ และการเปรียบเทียบกบัขอมลูที่ผานมาและสถาบนัที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกันเพื่อเปนขอมลูในการ

พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรประเด็นการไดงานทําของผูสําเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา1 ป ที่สงผลตอการพัฒนา

หลักสูตรที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปนความตองการของผูใชบัณฑิต 

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

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

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

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

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

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

2.1    

2.2    

คาเฉลี่ยจากการประเมิน 2ตัวบงช้ี 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

(คะแนนตัวบงช้ีที ่2.1+2.2 ) = ………คะแนน 

                  2 
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ระดับคุณภาพ .......................................... 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี 3 องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 

ประเด็น 

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1-1-1 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต/

ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF 

2.1-1-2 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/

ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF 

ประเด็น 

1. รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงาน 

ทาหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

2.2-1-1 แบบสํารวจการมงีานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป 

2.2-1-2 ตารางสรุปผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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ตัวอยางแบบฟอรมใชในการอางอิง 

แบบฟอรมท่ี 2.1-1-2 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF 

หลักสูตร...................................บัณฑิต สาขาวิชา.................................ภาควิชา........................คณะ............................ 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF ผลสํารวจ คาเฉลี่ย 

จํานวนผูประเมิน คะแนน 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม    

2 ดานความรู    

3 ดานทักษะทางปญญา    

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

6 ดานทักษะพิสัย    

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต    

จํานวนผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ ...................................................ของผูสําเร็จการศึกษา 

สรปุขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการปรบัปรงุหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



54 

 

แบบฟอรมท่ี 2.2-1-2 ตารางสรุปผลสํารวจการมงีานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

บัณฑิตสาขาวิชา.........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.................................................................. 

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

บัณฑิตสําเรจ็การศึกษาปการศึกษา..........................สํารวจขอมูลเมื่อ ........................................................ 

 

ขอ รายการ หนวยนับ ขอมูล 

1 จํานวนบัณฑิตสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด คน  

2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทํา คน  

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) คน  

4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ คน  

5 จํานวนบัณฑิตที่มงีานทํากอนเขาศึกษา คน  

6 จํานวนบัณฑิตที่มกีิจการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว คน  

7 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน  

8 จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท คน  

9 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร คน  

10 ตัวต้ัง จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ(ขอ 3 + ขอ 4) คน  

11 ตัวหาร จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ (ขอ2 – ขอ 5 – ขอ 6 – ขอ 7 –ขอ 8 – 

ขอ 9)(หัก บัณฑิตมีงานทํากอนเขาศึกษา/ศึกษาตอ/ลาอปุสมบท/เกณฑทหาร) 

คน  

12 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(ขอ 10 x 100) / 

ขอ 11 

คน  

13 คะแนนที่ได (ขอ 12 x 5) / 100 คะแนน  

14 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน (เฉลี่ย) บาท  
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หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 

1. ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 1.1 สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา ผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา 2558 (นําขอมูลจาก มคอ.5 หมวด 3 ของแต

ละรายวิชา) 

 1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (บันทึก ณ วันที่สิ้นสุดการเพิ่ม-ถอน) 

 2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมือ่สิ้นสุดภาคการศึกษา 

 3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 

 4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ตารางแสดงขอมลูสรุปผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร .................................. ภาควิชา .................................................... ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2558 

รหสั / ช่ือรายวิชา ภาค/ปการศึกษา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักน.ศ.ที่

ลงเรียน 

จํานวน น.ศ.ที่

สอบผาน A B+ B C+ C D F S U I IP M W V N 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



57 

 

                                      

 

หมายเหตุ   สามารถดาวนโหลดไฟลตารางน้ีไดจากเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ http://www.academic.cmru.ac.th/web58/ 
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1.2 คุณภาพหลักสูตรการเรยีนการสอนและการประเมินผล 

1) สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3) การประเมินผูเรียน 

รายงานตามองคประกอบที ่5 ตัวบงช้ีที ่5.1, 5.2 และ 5.3 

 

2. ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

รายงานตามองคประกอบที ่5 ตัวบงช้ีที ่5.4 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชา ประเด็นท่ีตองรายงาน 

1. การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตรทีเ่ปดสอนเพื่อใหหลกัสูตรทีเ่ปดสอนมีมาตรฐาน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในประเด็นตาง ๆ 2 ประเด็น คือ 

1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

1.2 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ เปนไปตามความตองการของสถาน

ประกอบการ 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

       การดําเนินการ 

          ประเด็น สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรจาก มคอ.2 สาขาวิชา ......................พ.ศ. 25xx / 

หลักสูตรสาขาวิชา ......................................................... พ.ศ. 25xx เปน มคอ.2 พ.ศ. 25xx ตามวงรอบการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสูตร เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่บังคับใชในปจจบุัน มีความทันสมัยตามความกาวหนาของ

ศาสตรและมีคุณภาพตรงกบัความตองการของผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงาน 

         2.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

มีขอมูลที่ใชในการปรับปรงุ/พัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 

             2.1.1 รูปแบบตามโครงสรางของระดับคุณวุฒิของหลักสูตร เปนหลักสูตรสายวิชาการ/วิชาชีพ/ 

ปฏิบัติการ ใหระบ ุ............................................................................................................................. 

            2.1.2 ปรัชญาของหลกัสูตร ....................................................................................................... 

           2.1.3 วัตถุประสงคของหลกัสูตร กําหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ดาน

วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและทกัษะที่นักศึกษาตองไดรับการพฒันาเปนไป ตาม TQF/ มคอ.1 มีสมรรถนะดาน

วิชาการ/วิชาชีพที่ตองการพฒันาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทีก่ําหนดโดยองคกรวิชาชีพ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน สังคม 

             2.1.4 รูปแบบโครงสรางของหลกัสูตร 

   1) เปนหลักสูตรทีม่ีวิชาเอกเด่ียว/เอกคู/เอกโท /แขนงวิชา มีการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการเรียนรูกบัการทํางาน 

โดยจัดใหมกีลุมวิชาประสบการณภาคสนาม ที่จัดเปนวิชาเลอืกในรูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกจิศึกษา 

   2) มีการกําหนดสัดสวนของสาระวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยกลุมวิชาเฉพาะมจีํานวนหนวยกิตทฤษฎี : ปฏิบัติ

คิดเปน % ดังน้ี ........................................................................................... 

   3) มีเกณฑการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี ..........................................................(ถาหลักสูตรไมมีการเทียบโอน

รายวิชา ไมตองรายงานในหัวขอน้ี) 

   4) มีการเปดโอกาสการเลือกวิชาเรียนโดยเปดรายวิชาเลือกที่สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาและเปน

รายวิชาที่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อการทํางานไดเปนอยางดี เชน........................................................................... 

            2.1.5 มีขอกําหนดที่พฒันาคุณลักษณะดานภาษา และการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ได 

มาตรฐานคุณภาพระดับปรญิญาตร ีดังน้ี ......................................................................................................... 

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

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

2.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตรในสาขาวิชา 

             1) มีผลการวิจัย/การประเมินหลักสูตรปรบัปรุงและการสํารวจความตองการของ 

สถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง พบวา ตองปรบัปรงุหลักสูตรดานสมรรถนะทางวิชาการ 

และวิชาชีพ ดังน้ี 

                ดานวิชาการ ......................................................................................................................... 
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               ดานวิชาชีพ .......................................................................................................................... 

            2) มีการเปลี่ยนแปลงของศาสตรในหลกัสูตรที่ตองปรบัปรุง 

                สาระของรายวิชา 

                - การเพิม่เน้ือหาวิชาในรายวิชา .......................................................................................... 

                - การเพิม่รายวิชา ............................................................................................................... 

               3) ในสิ้นปการศึกษา 2558 มีการปรบัปรุงสาระของรายวิชา .................................................... 

เพื่อใหหลกัสูตรทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ............................................................... 

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

 

 

ผลการดําเนินงาน 
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การประเมินกระบวนการ 

             หลักสูตรกําหนดใหอาจารยประจําหลกัสูตรและนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการ

หลักสูตร และนําผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหเพื่อประเมินกระบวนการดําเนินการในทุกป ปการศึกษาน้ี

มีระดับความพงึพอใจตอการบริหารหลักสูตร คาคะแนนเฉลี่ยในระดับ ........................และมีผลการประเมินความ

คิดเห็นของนักศึกษาช้ันปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกปการศึกษากอนที่นักศึกษาจะ

สําเร็จการศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับ .............................................สรปุเปนผลการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับสาระรายวิชาที่เปดสอน ดังน้ี 

              1. การจัดลําดับรายวิชาสอน ตองพจิารณาถึงความสําคัญ ความยากงายของรายวิชาเปนสําคัญ เชน

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

              2. การกําหนดสัดสวนของทฤษฎีและปฏิบัติในแผนการเรียนการสอนทีก่ําหนดใน มคอ.3 

ยังไมสอดคลองกับพื้นฐาน ความรูของนักศึกษา เชน ....................................................................................... 

               3. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนยังไมมีความหลากหลายโดยเฉพาะรายวิชาที่ตองใช 

สื่อประกอบการสอนที่ทําใหนักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาวิชาอยางรวดเร็ว เชน รายวิชา 

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

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

            ใชผลการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนกระบวนการและใหมีการปรับปรงุดังน้ี 

            1. การจัดลําดับรายวิชาตองพิจารณาถึงลําดับวิชามากกวาขอจากัดของอาจารยผูสอนใหมีการตรวจสอบ

แผนการเรียนการสอนกอนการเปดสอนในทุกปการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรายวิชาที่เปดสอนโดย

คํานึงถึงความรูพื้นฐานของนักศึกษา และจัดหาอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณการสอน หากจําเปนตอง

เชิญผูเช่ียวชาญมาชวยในการสอน ปการศึกษา 2558 ไดปรบัปรงุแผนการเรียนเสนอแนะใหม ดังน้ี 

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

           2. การจัดกลยุทธการสอนใหเปนไปตามสัดสวนของทฤษฎีและปฏิบัติที่กําหนดในรายวิชาและสอดคลองกับ

พื้นฐานความรูของนักศึกษา ใหอาจารยผูสอนพิจารณาทบทวนกลยุทธการสอนการประเมินผลใหสอดคลองกับกลุม

ผูเรียน และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดปการศึกษา 2558 

ไดปรับปรงุ มคอ.3 เพื่อใหมีเน้ือหาวิชาและกลยุทธการสอนและการประเมินผลทีส่อดคลองกบัผูเรียน เชน รายวิชา 

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

           3. เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาสามารถใชสื่ออปุกรณการสอนอยางเหมาะสม เชน 

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

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

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

  

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1-1-1 แนวปฏิบัติในการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
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5.1-1-2 มติการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 
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1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมายเปน 4 คะแนน ตองมีการประเมินกระบวนการ และมกีารปรบัปรุง 

พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พรอมทั้งมผีลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม ตองมีผลจาก 

การปรับปรงุที่มหีลกัฐานที่แสดงใหเห็นวากอนปรบัปรุง และหลงัปรับปรุงมีความแตกตางกันอยางไร 

(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลงั) 

2. กรณีกําหนดคาเปาหมายเปน 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ 

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประเด็นท่ีตองรายงาน 

  1. การกําหนดผูสอน 

  2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)การจัดการเรียน

การสอน 

  3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบรูณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

         มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดแนวปฏิบติัในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหหลักสตูร

นําไปเปนแนวทางการปฏิบัติตามคูมือและแนวปฏิบัติการบรหิารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับ 

1) ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มคอ.3 และ มคอ.4 

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีที่มกีารบูรณาการการบูรณาการกบัการวิจัย 

การบริการวิชาการทํางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

การดําเนินการ 

2.1 มีการดําเนินการเกี่ยวกบัการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ 

1) การพิจารณากําหนดผูสอน 

2) การกํากบั ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

3) การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ และการบูรณาการพันธกิจตาง ๆ กับการเรียน 

การสอน 

        การพิจารณากําหนดผูสอน 

การวางแผนการจัดอาจารยผูสอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 โดยใช 

เกณฑการพิจารณา 

1) การจัดใหนักศึกษาที่รบัเขามาศึกษาในแตละรุนไดเรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารยคนเดียวกัน 

ไมเกิน 3 รายวิชาตลอดหลกัสูตร 

2) อาจารยผูสอนมีความรู ความชํานาญในเน้ือหาวิชา และมีประสบการณการสอน 

และการทํางานในวิชาที่สอน มีผลงานทางวิชาการ 

3) อาจารยผูสอนตองแจกแนวการสอน/แนวการสอนที่อยูใน มคอ.3 ใหนักศึกษา และดําเนิน 

           การสอนตามแนวการสอน 

การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 

1. กําหนดตารางปฏิทินกําหนดการจัดสงตามกําหนดกอนการเปดสอนตามภาค/ปการศึกษา 

2. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ตรวจสอบขอมลูการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ใหมีการปรบัปรุงใหม 

ทุกปการศึกษา โดยพิจารณาถึงความทันสมัยของเน้ือหาวิชา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และ 

การประเมินผล 
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3. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร โดย 

1) ควบคุมใหการจัดการเรียนการสอนทีม่ีหลายกลุมเรียน มมีาตรฐานคุณภาพเทาเทียมกัน 

2) มีการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลมาใชในการสงเสริมพฒันา 

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3) สงเสรมิใหอาจารยทาวิจัยการเรียนการสอนเพือ่พฒันานักศึกษา ปการศึกษา 2558 

มีงานวิจัยการเรียนการสอน ....................... เรื่อง 

4) มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เชน 

- การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกพฒันาศักยภาพของนักศึกษาระหวางเรียนโดยจัดโครงการ 

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

 

 

ผลการดําเนินงาน 

- การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษามีคุณลกัษณะที่เอื้อตอการทํางานกอนการออกฝกงาน/

สหกจิศึกษา ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การ

ประกอบอาชีพ 

5) การคัดเลอืกคุณภาพของแหลงฝกประสบการณภาคสนาม ที่หลกัสูตรจะนาสงนักศึกษาออกไปฝก

ประสบการณ โดยจัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยการมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ มีระบบการกํากบัติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานของอาจารยทีป่รกึษา          

 

          6) การบรูณาการพันธกจิตาง ๆ กับการเรียนการสอน โดยมกีารนํากระบวนการบริการวิชาการเขามามสีวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษารายวิชา.................................................................................. 

มีการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของนักศึกษาในรายวิชา………………………………. 

รวมถึงมีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

การประเมินกระบวนการ 

               อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพือ่ประเมินกระบวนการดําเนินการการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในประเด็นการกําหนดอาจารยผูสอนที่มีความรู ความชานาญในเน้ือหาวิชา และมี

ประสบการณการสอนและการทํางานในวิชาที่สอน มีผลงานทางวิชาการ พบวาอาจารยยังไมมีผลงานทางวิชาการ 

โดยเฉพาะการจัดทําตําราเรียนในรายวิชาที่สอน ไมเปนไปตามแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย เน่ืองจากอาจารยมีภาระงาน

สอนหลายวิชา และสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

        มีการวิเคราะหภาระงานสอนอาจารยใหสอดคลองกบัจํานวนนักศึกษา โดยวิเคราะหภาระงานยอนหลงั 3 ป ใน

ประเด็น จํานวนนักศึกษาและอาจารยสอนเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อขอเพิ่มอัตรากําลงัหรือการจัดหาอาจารยพเิศษ

เพิ่มข้ึน ซึ่งทางคณะเห็นชอบใหมีการจัดหาอาจารยพิเศษกรณีอาจารยมีภาระงานสอนเกินเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หลักสูตรมีอาจารยพเิศษชวยสอนในปการศึกษา 2559จํานวน ..................วิชา 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1-1 ตารางการสง-รับ มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา 2558 

5.2-1-2 ปฏิทินการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา2558 

5.2-1-3 ผลการประเมินการสอนปการศึกษา2558 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมายเปน 4 คะแนน ตองมีการประเมินกระบวนการ และมกีารปรบัปรุง 

พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พรอมทั้งมผีลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม ตองมีผลจาก 

การปรับปรงุที่มหีลกัฐานที่แสดงใหเห็นวากอนปรบัปรุง และหลงัปรับปรุงมีความแตกตางกันอยางไร 

(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลงั) 

2. กรณีกําหนดคาเปาหมายเปน 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ 

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน ประเด็นท่ีตองรายงาน 

  1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6และ มคอ.7) 

ผลการดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

         มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) ในรายวิชาที่เปดสอน การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และการกํากับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) เพื่อใหหลักสูตรดําเนินการตามคูมือระบบและกลไก

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง ตามมาตรฐานผลการเรียนรู พ.ศ. 2557 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

การดําเนินการ 

          1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)ในรายวิชาที่เปดสอน

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยทีร่ับผิดชอบรายวิชาที่สอนจัดทํา มคอ.3 และตรวจสอบจากคณะกรรมการประจําหลักสตูรโดย 

               1.1 กําหนดเกณฑการประเมินรายวิชาทีส่อนโดยการกําหนดนาหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลอง

กับจุดเนนของรายวิชาทั้งวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ และสัมมนา และแจงใหนักศึกษาทราบในแนวการสอนของรายวิชา 

               1.2 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยใชการประเมินตามสภาพจริงที่มเีครื่องมือประเมินอยาง

หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานทีม่อบหมาย การสอบปากเปลาการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การ

วัดทักษะการปฏิบัติงาน และเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

ผลการดําเนินงาน 

        2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา หลกัสูตรมีการดําเนินการตรวจสอบจากอาจารยประจํา

หลักสูตร และคณะกรรมการกลางที่แตงต้ังจากคณะ ในเรื่อง 

             2.1 กํากับใหมีการพฒันาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาทีเ่หมาะสมกบัวิชาและผลลพัธการเรียนรู 

อาจารยประจําหลักสูตรจะตรวจสอบจาก มคอ.3 ที่อาจารยผูสอนจัดทํา 

            2.2 วิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษาเชน 

              - มีการวิพากษขอสอบ การปรบัปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ โดยขอสอบทีจ่ัดสอบทุกครั้งตองเปน

ขอสอบที่ไมใชขอสอบชุดเดิม 

- ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มหีลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยกําหนดใหมอีาจารย

ผูรบัผิดชอบรายวิชานัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยผูสอนในรายวิชาทุกคน จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานทีก่ําหนดใน

เอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน 

- ควบคุมใหมีการประเมินผลและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน มีขอมูลหลักฐานหรอืที่มาของคะแนนที่ใชในการ

ประเมินผล การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 
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- มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับหลักสูตรเชน การสงเสริมการสอบ 

exit exam และระดับรายวิชา เชน การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาโดยการใหนักศึกษาประเมินตนเอง การ

สัมภาษณนักศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย 

กําหนดแบบสอบถามกลางใหนักศึกษาประเมินตนเอง โดยอาจารยผูสอนตองปรับปรงุรายการประเมินให

สอดคลองกบัผลการเรียนรูทีเ่ปนความรับผิดชอบหลักของรายวิชาที่ประเมิน 

    3. กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหอาจารยประเมินการจัดการเรียนการสอน และรายงานใน 

มคอ. 5 มคอ. 6 และการประเมินหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร 

(มคอ.7) เพื่อประเมินหลักสูตรตามหลกัเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

การประเมินกระบวนการ 

           หลักสูตรใชผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการหลักสูตรจากอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาป

การศึกษา 2558 รวมถึงผลการประเมิน ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษา 

ในทุกปการศึกษากอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและผลการเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห เพื่อประเมินกระบวนการ

ดําเนินงานในการประเมินผูเรียน ตามประเด็นตัวบงช้ีที่กําหนดอาจารยประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นรวมกันจากการ

ประชุมวา การกําหนดเกณฑการประเมินผลรายวิชาใน มคอ.3 ยังไมไดนําผลการเรียนรูที่เปนความรับผิดชอบหลกัและ

กําหนดในCurriculum Mapping มาพิจารณาอยางครบถวน ดังน้ันการกําหนดนาหนักการประเมินจงึเนนที่ความรูมากกวา

ผลการเรียนรูดานอื่น ทําใหการประเมินผลการเรียนรูยังไมสอดคลองกบัผลการเรียนรูที่หลักสูตรกําหนดทัง้ 5 ดาน 

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

           มีการปรับปรงุการจัดทํา มคอ.3 โดยใหอาจารยผูสอนตองนําผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.2มาพิจารณาในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินผล โดยตองระบุความรบัผิดชอบหลักของผลการเรียนรูในแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชาไวใน มคอ.3 หมวดที ่4 การพัฒนําผลการ

เรียนรูของนักศึกษา และตองกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูทัง้สปัดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินในหมวดที ่5 

แผนการสอนและการประเมินผลใหชัดเจน และอาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการควบคุม ใหอาจารยผูดําเนินการและ

รายงานใน มคอ.5อยางครบถวน สงผลใหมีการประเมินหลักสูตรไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา 

5.3-1-2 มคอ.3 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมายเปน 4 คะแนน ตองมีการประเมินกระบวนการ และมกีารปรบัปรุงพฒันากระบวนการจากผล

การประเมิน พรอมทั้งมีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม ตองมผีลจากการปรับปรงุที่มหีลกัฐานที่แสดงใหเห็นวา
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กอนปรบัปรุง และหลังปรบัปรุงมีความแตกตางกันอยางไร(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง) 

2. กรณีกําหนดคาเปาหมายเปน 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ประเด็นท่ีตองรายงาน 

  1. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 (กําหนดคาเปาหมายท่ี 5 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินการ 

มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ขอ1-5 ไมผาน          มีคาคะแนน 0 คะแนน 

นอยกวารอยละ 80    มีคาคะแนน 0 คะแนน 

รอยละ 80              มีคาคะแนน 3.50 คะแนน 

รอยละ 80.01-89.99 มีคาคะแนน 4.00 คะแนน 

รอยละ 90.00-94.99 มีคาคะแนน 4.50 คะแนน 

รอยละ 95.00-99.99 มีคาคะแนน 4.75 คะแนน 

รอยละ 100            มีคาคะแนน 5.00 คะแนน 

          มคอ.2 ของหลักสูตร กําหนดตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียน

การสอน ในปการศึกษา2558 จํานวน......ขอ โดยมีผลการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ขอที่ 1-5 มีผลการดําเนินการ ...... ผาน ....... 

2) ขอ 1 - ....... มีผลการประเมินผาน ....... ขอคิดเปนรอยละ 

..................... ขอตัวบงช้ีทีก่ําหนดในปการศึกษา 2558 

3) สรุปเปนคะแนนการประเมิน ............ คะแนนและมีรายงานผล

การดําเนินงานในแตละขอ ดังน้ี 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ในปการศึกษา 2558 เพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ครั้งที ่1 ระหวางภาคการศึกษาที ่1 ของทุกปการศึกษา (เดือนตุลาคม) 

ครั้งที ่2 กอนเปดภาคการศึกษาที ่2 ของทุกปการศึกษา (เดือนธันวาคม) 

ครั้งที ่3 ระหวางภาคการศึกษาที ่2/กอนการเปดภาคฤดูรอน (เดือนเมษายน) 

ครั้งที ่4 กอนเปดภาคการศึกษาที ่1 ของปการศึกษาถัดไป (เดือนมิถุนายน) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-1-1 ตารางรายช่ือและจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทีเ่ขารวมประชุม  

5.4-1-2 ตารางสรปุสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

          หลักสูตร  ... ............................................................................................. ... เปนหลักสูตรใหม/ปรับปรงุไดรับการ

รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที ่..................................................... โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ/ิมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ...................................................................................... 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-2-1  มคอ.2 ที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สกอ. โดยสาเนาหนาทีม่ีตรายางประทับการรับทราบ     

            ประกอบดวย ปกหนาหลักสูตร หนาช่ือปรญิญาคุณวุฒ ิหนาโครงสรางหลักสูตรหนารายช่ืออาจารยประจํา 

            หลักสูตร 

5.4-2-2   หนังสือรับรองจากองคกรวิชาชีพ (ถาม)ี 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 3 มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

            รายวิชาที่เปดสอนเปนไปตาม มคอ.2 ปพ.ศ. 25 ....... สําหรบันักศึกษาช้ันปที ่2-4 และ มคอ.2ป พ.ศ. 25 ........ 

สําหรับช้ันปที ่1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายวิชาประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.4 

ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ในภาคการศึกษาที ่1/2558 จํานวน ...........รายวิชา และภาคการศึกษาที ่2/2558 จํานวน 

..................รายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-3-1 ตารางรายงานการสง – รับ มคอ.3 และ มคอ.4  

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

ผลการดําเนินงาน 

            หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 (ถามี) ในภาคการศึกษาที ่1/2558 จํานวน ............... รายวิชาและภาคการศึกษาที ่2/2558 จํานวน .............. 

รายวิชา ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-4-1 ตารางรายงานการสง – รับ มคอ.5 และ มคอ.6  

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

              หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 เปนรายงานการประเมินตนเองภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษาและรายงานตอคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสูตรในปการศึกษา 2558 ตามเงือ่นไขของมหาวิทยาลัย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-5-1 ตารางสรปุผลการรายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร มคอ.7  

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 

และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอน ในแตละปการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

           หลักสูตรไดแจงช่ือรายวิชาที่ตองจัดใหมกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ในป

การศึกษา 2558 ตามแผนการทวนสอบทีก่ําหนดโดยใหอาจารยที่รบัผิดชอบรายวิชาตองระบุวิธีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน มคอ.3 ตามระบบและกลไกที่กําหนดในคูมือระบบและกลไกการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลางตามมาตรฐานผลการเรียนรู พ.ศ. 2557 เพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเรจ็การศึกษามีผลการเรียนรู(learning outcomes) ตามทีก่ําหนดไวใน มคอ.2 และมกีารจัดทํารายงานผลการทวน
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สอบเพื่อเปนหลกัฐานการบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู กรณีที่ใชแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

นักศึกษาประเมินตนเอง ซึ่งมีการกําหนดคาคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูในแตละดาน ที่มีความสอดคลองกบัผลการ

ประเมินความรบัผิดชอบหลักตาม c-mapping ที่กําหนดใน มคอ.2 และ แสดงไวใน มคอ.3 มคอ.4 โดยผลการเรียนรูที่

คาดหวังของความรับผิดชอบหลกัควรมปีระมาณ 60% คิดเปนผลการประเมิน ต้ังแต 3.01 (ระดับมาก) ข้ึนไป โดยใชการ

แปลผลการประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ดังน้ี 

4.01 – 5.00 หมายถึง มากทีสุ่ด (ระดับความรับผิดชอบหลกัที่คาดหวัง 80% ข้ึนไป) 

3.01 – 4.00 หมายถึง มาก (ระดับความรับผิดชอบหลกัที่คาดหวัง 60 – 79.99% ข้ึนไป) 

2.01 – 3.00 หมายถึง ปานกลาง (ระดับความรบัผิดชอบหลกัที่คาดหวัง 50 – 59.99% ข้ึนไป) 

1.01 – 2.00 หมายถึง นอย (ระดับความรับผิดชอบหลักที่คาดหวัง 40 – 49.99% ข้ึนไป) 

0.01 – 1.00 หมายถึง นอยที่สุด (ระดับความรับผิดชอบหลกัที่คาดหวังตํ่ากวา 40%) 

ผลการประเมินความสอดคลอง จะตองมีผลการเรียนรูที่เปนความรับผิดชอบหลักในแตละดาน 

ไมตํ่ากวา 3.01 จึงจะถือวานักศึกษามีความรับผิดชอบหลกัที่คาดหวังเกิดข้ึนหลงัการเรียนในแตละรายวิชา 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-6-1 ตารางรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามทีก่ําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 

5.4-6-2 คูมือระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลางตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

พ.ศ. 2557 

5.4-6-3 รายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู 

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอืการประเมินผล 

การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีผานมา 

ผลการดําเนินงาน 

          ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารจัดทําแผนการปรับปรงุผลการเรียนรู วิธีการสอน และวิธีการประเมินรายวิชา

ที่มีการปรบัปรุง c-mapping ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2557ที่มีจัดทําแผนการดําเนินการกําหนดใน 

มคอ.3-4 ตามขอมลูที่มกีารรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.6 สรปุเปนการรายงานผลการดําเนินการใน มคอ.7 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-7-1 ตารางรายงานสรปุการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมิน การดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปทีผ่านมา 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 
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5.4-7-2 มติทีป่ระชุมอาจารยประจําหลกัสูตรที่เห็นชอบการนําผลการรายงานใน มคอ.7 ปรบัปรุงการจัดทํา มคอ.3-4 

และนําเสนอคณะ 

5.4-7-3 มติทีป่ระชุมใหความเหน็ชอบจากคณะ/มหาวิทยาลยั 

5.4-7-4 แผนการปรับปรงุตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 8 อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

            ปการศึกษา 2558  มีการรับอาจารยประจําหลักสตูรใหม  ตามแผนพฒันาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากําลัง

ของมหาวิทยาลัยจํานวนอาจารยใหม มีจํานวน ................. คน และอาจารยใหมไดเขารบัการปฐมนิเทศ และการแนะนา

ดานการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพฒันาอาจารยใหม และหลกัสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร พี่

เลี้ยงคอยกํากับดูการดําเนินการและประเมินผลและมีการติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน และการบริหารจัดการ

หลักสูตรของอาจารยใหมหลังการอบรมตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-8-1 ตารางขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหมไดรบัการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน 

การสอน  

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 

5.8-8-2 แผนพฒันาอาจารยใหม 

5.8-8-3 โครงการพฒันาอาจารยใหม 

5.8-8-4 การดําเนินการและประเมินผล 

5.8-8-5 การติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน และการบรหิารจัดการหลักสูตรของอาจารยใหมหลังการอบรม 

5.8-8-6 รายงานการปฐมนิเทศหรือการอบรมดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตรของอาจารยใหม 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 

          หลักสูตรมีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน โดยมีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพฒันาในการนํา

ความรูไปใชในการเรียนการสอน มีการประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-9-1 ตารางรายงานการพฒันาดานวิชาการหรอืดานวิชาชีพ การเรียนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร  

 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 
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5.4-9-2 แผน/โครงการการพัฒนาอาจารย 

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป 

ผลการดําเนินงาน 

            คณะ/หลักสูตร มีการจัดทําแผนการพฒันาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ (ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบ

ของหลักสูตร) โดยมีรายช่ือบุคลากรและขอมลูการพัฒนา หวัขอทีนํ่าไปใชสนับสนุนการเรียนการสอน มีการประเมินผล

และติดตามผล 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-10-1 ตารางรายงานการพัฒนาดานวิชาการหรอืดานวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 

5.4-10-2 แผน/โครงการการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดําเนินงาน 

           มหาวิทยาลัย/คณะ จัดทําแบบสอบถามความพงึพอใจนักศึกษาช้ันปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพหลกัสูตร

ตาม มคอ. 2 ใหแตละหลักสูตรนําไปปรบัใชเพื่อประเมินความพึงพอใจนักศึกษาช้ันปสุดทายซึง่หลักสูตรไดมีการ

ดําเนินการในภาคการศึกษาที ่2 ของนักศึกษาทีเ่รียนในช้ันปที ่4 ซึ่งเปนนักศึกษาที่ใช มคอ.2 พ.ศ. 2553 โดยมีรายการที่

ประเมิน 5 ดาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

1. ดานปจจัยนําเขา คะแนนเฉลี่ย .............. 

2. ดานกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย .............. 

3. ดานผลผลิต คะแนนเฉลี่ย .............. 

4. ผลการประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย .............. 

              และหลกัสูตรมีการนําผลการประเมินและขอคิดเหน็วิเคราะหเพื่อพฒันาหลักสูตรครั้งตอไปและนําเสนอตอ

คณะ/มหาวิทยาลัย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
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5.4-11-1 ตารางสรปุผลความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปสุดทายที่มีตอหลกัสูตรที่ไดเรียนมา 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 

5.4-11-2 รายงานผลการประเมินแบบสอบถาม 

 

 

ตัวบงชี้ 5.4 ขอ 12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดําเนินงาน 

           มหาวิทยาลัยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ ที่มีตอบัณฑิตใหมเกี่ยวกับความ

พึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธและความรบัผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยี และดานคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (คนดีของทองถ่ิน) มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย

.......................และหลกัสูตรมกีารนําผลการประเมินและขอคิดเห็นมาวิเคราะหเพื่อพฒันาหลักสูตรเสนอตอคณะ/

มหาวิทยาลัย โดยผูใชบัณฑิตหรือผูประกอบการประเมินบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาในปการศึกษา 2557 และเปนบัณฑิตที่

ใช มคอ.2 พ.ศ. 2553 

รายการเอกสารหลักฐาน 

5.4-12-1 ตารางสรปุผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิต 

 

รายการเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เชน 

5.4-12-2 รายงานผลการประเมิน เสนอตอคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 

     

 

การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตรการเรยีนการสอนการประเมินผูเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

5.1    

5.2    

5.3    

5.4    

คาคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบงช้ี 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

(คะแนนตัวบงช้ีที ่5.1+5.2+5.3 +5.4 ) = ….. คะแนน 

                      4 

ระดับคุณภาพ .......................................... 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลข

เอกสาร 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

5.1-1-1 แนวปฏิบัติในการจัดทํา มคอ.2 มคอ.3มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7 

5.1-1-2 มติการประชุมอาจารยประจําหลกัสูตร 

หมวดท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 

ประเด็น 

1. การกําหนดผูสอน 

2. การกํากับติดตามและตรวจสอบ การ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

การจัดการเรยีนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญา

ตรีที่มีการบรูณาการกับการวิจัยการบริการ

วิชาการทํางสงัคมและการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5.2-1-1 ตารางการสง-รับ มคอ.3 และ มคอ.4ปการศึกษา 2558 

5.2-1-2 ปฏิทินการสงมคอ.3 และมคอ.4ปการศึกษา 2558 

5.2-1-3 ผลการประเมินการสอน ปการศึกษา 2558 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลข

เอกสาร 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 

ประเด็น 5.3-1-1 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบตอมาตรฐานผลการ
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1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษา 

3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5มคอ.6 

และ มคอ.7) 

เรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา 

5.3-1-2 มคอ.3 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา2558 และป

การศึกษา 2559 

หมวดท่ี 4 องคประกอบท่ี 4 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 

ขอที่ 1 5.4-1-1 ตารางรายช่ือและจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่เขารวม

ประชุม 

5.4-1-2 ตารางสรุปสาระสําคัญของการประชุมเพือ่การวางแผน

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ขอที่ 2 5.4-2-1 มคอ.2 ที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สกอ. โดย

สําเนาหนาที่มีตรายางประทบัการรบัทราบ ประกอบดวยปก

หนาหลักสูตร หนาช่ือปริญญาคุณวุฒิหนาโครงสรางหลักสูตร 

หนารายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

5.4-2-2 หนังสือรบัรองจากองคกรวิชาชีพ (ถาม)ี 

ขอที่ 3 5.4-3-1 ตารางรายงานการสง – รับ มคอ.3 และมคอ.4 

ขอที่ 4 5.4-4-1 ตารางรายงานการสง – รับ มคอ.5 และมคอ.6 

ขอที่ 5 5.4-5-1 ตารางสรุปผลการรายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร 

มคอ.7 

ขอที่ 6 5.4-6-1 ตารางรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบ

ตามที่กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 

5.4-6-2 คูมือระบบและกลไกการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู พ.ศ. 2557 

5.4-6-3 รายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐาน 

การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 

ขอที่ 7 5.4-7-1 ตารางรายงานสรุปการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผล

การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา 

5.4-7-2 มติที่ประชุมอา จาร ยประจําหลัก สูตรทีเ่ห็นชอบการนําผล
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การรายงานใน มคอ.7ปรบัปรุงการจัดทํา มคอ.3-4 และ

นําเสนอคณะ 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลข

เอกสาร 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 5.4-7-3 มติที่ประชุมใหความเห็นชอบจากคณะ/มหาวิทยาลัย 

5.4-7-4 แผนการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 

ขอที่ 8 5.4-8-1 ตารางขอมลูอาจารยประจําหลักสูตรใหมไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

5.4-8-2 แผนพัฒนาอาจารยใหม 

5.4-8-3 โครงการพัฒนาอาจารยใหม 

5.4-8-4 การดําเนินการและประเมินผล 

5.4-8-5 การติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนและการบรหิาร

จัดการหลกัสูตรของอาจารยใหมหลงัการอบรม 

5.4-8-6 รายงานการปฐมนิเทศหรือการอบรมดานการเรียนการสอน 

แลการบรหิารจัดการหลักสูตรของอาจารยใหม 

ขอที่ 9 5.4-9-1 ตารางรายงานการพัฒนาดานวิชาการหรือดานวิชาชีพการ

เรียนการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

5.4-9-2 แผน/โครงการการพฒันาอาจารย 

ขอที่ 10 5.4-10-1 ตารางการรายงานการพฒันาดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.4-10-2 แผน/โครงการการพฒันาอาจารย 

ขอที่ 11 5.4-11-1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปสุดทายที่มีตอ

หลักสูตรที่ไดเรียนมา 

5.4-11-2 รายงานผลการประเมินแบบสอบถาม 

ขอที่ 12 5.4-12-1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ

ตอคุณภาพบัณฑิต 

5.4-12-2 รายงานผลการประเมินเสนอตอคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใชในการอางอิง 

แบบฟอรมท่ี 5.4-1-1 ตารางรายชื่อและจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1. …………………………………………..… 1 (ว /ด / ป) ……… คน  
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2. ……………………………………………… 2 (ว /ด / ป) ……… คน  

3. ……………………………………………… 3 (ว /ด / ป) ……… คน  

4. ……………………………………………… 4 (ว /ด / ป) ……… คน  

5. ………………………………………………    

สรปุมีการประชุม 4 ครั้ง แตละครัง้มจีํานวนอาจารยประชุมเกินกวารอยละ 80 

 

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลกัสูตร ตองแกไขรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรดวย 

แบบฟอรมท่ี 5.4-1-2 ตารางสรุปสาระสาํคัญของการประชุมเพ่ือการวางแผน ติดตาม และทบทวน 

การดําเนินงาน 

ครั้งท่ี สรุปสาระสําคัญเพ่ือการพัฒนา รายการเอกสารหลักฐาน 

ท่ีแสดงการพัฒนา 

1 1. พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจําภาคการศึกษาที ่1 

และ 2 ปการศึกษา 2558  มติที่ประชุม ................................... 

 2. พิจารณากําหนดรายวิชาที่มกีารทวนสอบ ในปการศึกษา2558 

มติที่ประชุม .................................................................... 

3. ติดตามผลการจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภาคการศึกษาที ่1 ป

การศึกษา 2558 มติที่ประชุม ............................................ 

4. ติดตามผลการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

มติที่ประชุม .................................................................... 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ของปการศึกษา 2558 

1. แผนการเรียนการสอนของ 

นักศึกษาแตละรุน 

2. ประกาศช่ือรายวิชาที่ใหม ี

การทวนสอบ 

3. การจัดทํา มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 

4. มคอ.7 ปการศึกษา 2557 

รายวิชาตาม มคอ.3 มคอ.4 

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่มี

การปรับปรงุ 

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

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

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

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-3-1 ตารางรายงานการสง – รับ มคอ.3 และ มคอ.4 

หลักสูตร........................สาขาวิชา............................คณะ........................ภาคการศึกษา......ปการศึกษา..... 

รายวิชา อาจารยผูสอน ว.ด.ป.

ที่สง 

จํานวนขอผลการเรียนรูที่เปน 

ความรับผิดชอบหลักแตละดาน 

มีการทวนสอบ 

25% 

รหสั ช่ือ   1 2 3 4 5 6  
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รวมรายวิชาที่เปดสอน....................รายวิชา เปนรายวิชาใน มคอ.2 ป พ.ศ. 25......... จํานวน............รายวิชาและ มคอ.2 

พ.ศ. 25.......... จํานวน .............รายวิชา  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที.่.....วันที่........เดือน..............พ.ศ............. 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-4-1 ตารางรายงานการสง-รับ มคอ.5 และ มคอ.6 

หลักสูตร........................สาขาวิชา............................คณะ.................... 

ภาคการศึกษา......ปการศึกษา..... 

รายวิชา อาจารยผูสอน  วันท่ีสง 

รหสั ช่ือ 

    

    

รวมรายวิชารายงาน........................รายวิชา ครบทกุรายวิชาตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เปดสอน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที.่.....วันที่........เดือน..............พ.ศ............. 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-5-1 ตารางสรุปผลการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 

หลักสูตร..............................สาขาวิชา...........................................คณะ..................................ปการศึกษา........... 

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน/รายงาน/

ทวนสอบ 

จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาปรับปรุง 

มคอ.3-4 มคอ.5-6 ทวนสอบ คําอธิบาย 

รายวิชา 

 

ผล 

การเรียนรู 

 

กลยุทธ 

การสอน 

 

กลยุทธ 

การ

ประเมิน 

 

อ่ืน ๆ 

(ระบุ) 
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คณะกรรมการประจําหลักสูตรใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที.่.....วันที่........เดือน..............พ.ศ............. 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-6-1 ตารางรายชื่อวิชาท่ีมีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 

หลักสูตร.................................สาขาวิชา............................. สงักัดคณะ...................................ปการศึกษา……….. 

รายวิชา วิธีท่ีใชใน 

การทวน 

สอบ 

ผลการทวนสอบเทียบกับผลการ

เรียนรูท่ีเปน 

ความรับผิดชอบหลักท่ีคาดหวัง 

รายละเอียด

ปญหา 

ท่ีเกิดขึ้น 

รหัส ชื่อ สอดคลอง ไมสอดคลอง  

      

      

      

      

      

สรปุผล 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษารวมทั้งสิ้น............วิชา 

จํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบรวม................วิชา 

แบบฟอรมท่ี 5.4-7-1 ตารางรายงานสรุปการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน การดําเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 ปท่ีผานมา 

หลักสูตร.................................สาขาวิชา............................. สงักัดคณะ...................................ปการศึกษา……... 

แผนดําเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงท่ี

กําหนดไวใน มคอ.7 

(หมวดท่ี 7 ขอ 3) ของปท่ีแลว 

ผลการปฏิบัติ ผลสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. 

………………….........…………….………… 

………………………………..…………………… 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

( เปนการรายงานสรุปการดํา 

เนินงานตามกจิกรรมที่

กําหนดไวและแนบหลกัฐาน

การดําเนินงาน) 

   เปนไปตามแผน 

   ไมเปนไปตามแผน 

เน่ืองจาก........................................... 

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

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

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

2.     เปนไปตามแผน 
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………………….........…………….………… 

………………………………..…………………… 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

……………………………………………..…..…. 

   ไมเปนไปตามแผน 

เน่ืองจาก........................................... 

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

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

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

สรปุ          ผานเกณฑการประเมิน             ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-8-1 ตารางแสดงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหมไดรับการปฐมนิเทศ หรือ 

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (กรณีมีคนเดียว) 

ช่ือ................นามสกลุ................... สังกัดคณะ....................สาขาวิชา...........................ประจําปการศึกษา........ 

ชื่อโครงการ

หรือ 

หัวขอท่ีรับ 

การอบรม 

วัน/เดือน/ป จัดโดย สถานท่ีจัด หัวขอท่ี

นําไปใช 

ในการเรียน 

การสอน 

หลักฐาน 

ประกอบ 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-8-1 ตารางแสดงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหมไดรับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอน (กรณีมีหลายคน) 

หลักสูตร.......................สาขาวิชา.............................ภาควิชา.................. คณะ........................ปการศึกษา........ 

ชื่อโครงการ

หรือ 

หัวขอท่ีรับ 

การอบรม 

วัน/เดือน/ป จัดโดย สถานท่ีจัด หัวขอท่ี

นําไปใช 

ในการเรียน 

การสอน 

หลักฐาน

ประกอบ 

1.      

2.      
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3.      

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-9-1 ตารางรายงานการพัฒนาดานวิชาการหรือดานวิชาชีพการเรียนการสอนของ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตร.......................สาขาวิชา.............................ภาควิชา.................. คณะ........................ปการศึกษา......... 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

อาจารยประจํา 

หลักสูตร 

ช่ือโครงการ

หรือ 

หัวขอที่รบัการ

พัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย สถานที่จัด หัวขอที่นําไปใช 

ในการเรียน 

การสอน 

      

      

      

      

สรุปผล จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร .........คน  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการพฒันา .... คน 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-10-1 ตารางการรายงานการพัฒนาดานวิชาการหรือดานวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

หลักสูตร.........................สาขาวิชา.............................ภาควิชา.............. คณะ.........................ปการศึกษา......... 

ชื่อ – นามสกุล 

บุคลากร 

ชื่อโครงการ

หรือ 

หัวขอท่ีรับการ

พัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย สถานท่ีจัด หัวขอท่ี

นําไปใช 

ในการเรียน 

การสอน 

      

      

      

      

สรปุผลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน .............คน จํานวนบคุลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันา ............ คน 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-11-1 ตารางสรปุผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีตอหลักสูตรท่ีไดเรียนมา 

หลักสูตร....................สาขาวิชา.......................ภาควิชา.............. คณะ........................ปการศึกษา .................... 

ท่ี รายการประเมิน ผลการสํารวจ 
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จํานวนผู

ประเมิน 
คะแนน 

คาคะแนน

เฉลี่ย 

ดานปจจัยนําเขา 

1. อาจารยผูสอน    

2. อาจารยทีป่รึกษา    

3. คุณลักษณะนักศึกษา/บัณฑิต    

ดานกระบวนการ 

1. การจัดแผนการเรียนเสนอแนะของสาขาวิชา    

2. การเตรียมการสอนของอาจารยผูสอน    

3.  เทคนิค/วิธีการสอนของอาจารยผูสอน    

4. การวัดผลและประเมินผลของอาจารยผูสอน    

ดานผลผลิต 

1. ความรูในสาขาที่ศึกษาและการประยุกตความรู    

2. ทักษะการวิจัย    

3. ทักษะในวิชาชีพ    

4. ความเปนพลเมอืงดี    

5. บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม    

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินเพื่อการปรบัปรงุรายละเอียดของหลักสูตร 

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

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

หมายเหตุ  กรณีหลกัสูตรที่ครบวงรอบของการประเมินแลวใหจัดทําขอ 5.4-11-1 ถึง 5.4-12-1 
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แบบฟอรมท่ี 5.4-12-1 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ / ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิต 

หลักสูตร.........................สาขาวิชา.............................ภาควิชา.............. คณะ...................ปการศึกษา.............. 

ท่ี รายการประเมิน ผลการสํารวจ 

จํานวนผู

ประเมิน 

คะแนน คาคะแนน

เฉลี่ย 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม    

2. ดานความรู    

3. ดานทักษะทางปญญา    

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

6.  ดานคุณลักษณะตามอัตลักษณ (อัตลักษณของมหาวิทยาลยั 

:คนดีของทองถ่ิน) 

   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินเพื่อการปรบัปรงุรายละเอียดของหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

1.1 .................................................................................................................................................. 

1.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

2.1 .................................................................................................................................................. 

2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

นําขอมูลมาจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของแตละรายวิชามาสรุป 

รหัสชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  ความผิดปกติ  การตรวจสอบ  เหตุท่ีทําใหผิดปกติ  มาตรการแกไข 
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4. รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา (ไมเปนไปตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดใน มคอ.2) 

รหัสชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 

    

    

    

    

    

    

 

5. รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา (ไมเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 และ 

แผนการสอนใน มคอ.3) ขอมูลสรุปจากหมวดท่ี 2 ของ มคอ.5 

รหัสชื่อวิชา  ภาคการศึกษา  หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

     

     

     

     

     

     

 

6. คุณภาพของการสอน 

 6.1 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

  1) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา และ มคอ.6) 

  2) ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รหัสชื่อวิชา ภาคการศึกษา ระดับคะแนนท่ี ผลการประเมินโดย แผนการ
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ประเมิน นักศึกษา ปรับปรุง 

มี ไมม ี

      

      

      

การประเมินคุณภาพการสอนวิธีอื่น (ระบ)ุ ประเมินโดยทีมผูสอนดวยกัน โดยผูประสานงานรายวิชาหรือ 

อาจารยนิเทศและพนักงานพีเ่ลี้ยง ……………………………………………………………..……………………………………… 

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

สรปุผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ................................................................................................. 

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

 

 

3) ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม   

ความรู   

ทักษะทางปญญา   

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   

และความรับผิดชอบ   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข   

การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี   

สารสนเทศ   

ทักษะพิสัยอื่น ๆ (ระบ)ุ   

 

4) การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร        มี    ไมม ี

 จํานวนอาจารยใหม……………………. จํานวนอาจารยทีเ่ขารวมปฐมนิเทศ …………………..…………… 

 สรปุสาระสําคัญการจัดปฐมนิเทศ 

 1. การดําเนินการ (หลักการสอน/วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล/หลักสูตร TQF) 

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

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

 2. ผลการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

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

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

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

  

3. กรณีไมมีการจัดปฐมนิเทศตองแสดงเหตุผล 

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

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

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

 

 5) กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 

    

    

    

    

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1 ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 

   

   

   

 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู รายงานตามองคประกอบท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประเด็นท่ีตองรายงาน 

 1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสีวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมสีิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
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 2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนร ู  

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (กําหนดคาเปาหมาย 3 คะแนน) 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบ มีกลไก 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

3. มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

       มหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดหาการใหบริการสิง่สนับสนุนการเรียนรูดานความพรอมทางกายภาพ 

หองสมุด หองเรียนหองปฏิบัติการ อุปกรณ เทคโนโลยี รวมทั้งการบํารงุรกัษาโดยกําหนดใหหนวยงานกลางระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะในการรับผิดชอบในการจัดหา การใหบริการที่อาจารยและนักศึกษาสามารถใชบริการและเรียนรูอยาง

มีประสิทธิภาพ 

      1.1 การจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู มหาวิทยาลัยจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการเสนอขอมลูเพือ่การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนตามปงบประมาณ โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่ปนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสวนที่เปน

วิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตร ใหดําเนินการผานคณะและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนการใหบริการกลางในทุกกลุมให

ดําเนินการผานหนวยงานกลางที่รบัผิดชอบ โดยมหาวิทยาลยัจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในทุกปงบประมาณ 

        1.2 การใหบริการและการปรับปรงุสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพ จัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบการใช

ประโยชน โดยหนวยงานที่รบัผิดชอบทั้งในระดับคณะ และหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการทัง้อาจารยและนักศึกษา เพื่อการจัดทําแผนการปรับปรงุกระบวนการจัดหาและการใหบริการที่ตอบสนองความ

ตองการและความเพียงพอไดอยางมีประสทิธิภาพ 

2. การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ 

มีประเด็นในการดําเนินการ 3 ประเด็น 

1. มีแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยใหหลักสูตรมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 

ของหลักสูตรในการดําเนินการ 

2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

2.1 การดําเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยมหีนวยงานกลาง คือ สํานักงานอธิการบดี และสํานักทะเบียนและประมวลผล 

สํานักหอสมุด สํานักงานดิจิทลัเพือ่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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เกี่ยวกับ 

1) การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบติัการ สภาพแวดลอม 

ดานการเรียนรู) 

2) การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิง่สนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูล 

ทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพื่อการสบืคน__  

            3) การจัดพื้นที ่สถานทีส่ําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะสงัสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา 

หรือทํางานรวมกัน 

              ขอมูลการจัดหาสิ่งสนับสนุนในแตละปการศึกษาจะไดมาจากการนําเสนอขอมูลของหลักสูตร คณะสํานักทะเบียน

และประมวลผล สํานักหอสมุด สํานักงานดิจิทลัเพื่อการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของและมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลของ

หนวยงาน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่ตรงกบัความตองการและเพียงพอตอการใชงาน 

              2. หลกัสูตรดําเนินการในการของบประมาณเพือ่จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่กี่ยวของ 

กับหลักสูตรโดยเฉพาะ 

               ในปงบประมาณ 2558 หลกัสูตรไดใชผลการประเมินความพึงพอใจจากอาจารยและนักศึกษา 

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2557 เสนอตอมหาวิทยาลัยใหหนวยงานกลางปรบัปรุงสื่อเทคโนโลยีที่ใชในหองเรียน

ใหมีความทันสมัย รวมถึงการซอมบํารุงอปุกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการสอนไดตลอดเวลานอกจากน้ีไดของบประมาณ

สนับสนุนเกี่ยวกบัสิง่สนับสนุนการเรียนรูในเรื่อง ....................................................................................................................... 

การประเมินกระบวนการ 

            มหาวิทยาลัยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกป

การศึกษา โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษากระบวนการดําเนินการออกแบบสอบถาม

รายการประเมินเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของแบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรที่ครบทุก

ประเด็นตามองคประกอบการประกันคุณภาพพบวาผลการประเมินทีเ่กี่ยวของกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนภาพรวมที่

หลักสูตรยังไมสามารถนําผลการประเมินมาวิเคราะหประเด็นที่ตองนําเสนอตอคณะ/มหาวิทยาลัยอยางชัดเจน เน่ืองจาก

รายการประเมินยังไมมีขอมลูเฉพาะของแตละประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่สามารถนํามาวิเคราะหขอมลูที่ทีส่ะทอนให

เห็นความจําเปนที่ตองปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตรงกบัความตองการ ทันเวลา และเปน

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

              มหาวิทยาลัยมีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีประสทิธิภาพตํ่าในการใชงานตามผลการประเมินความพงึ
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พอใจจากอาจารยและนักศึกษาในทุกปการศึกษา ปการศึกษา 2558 ไดมีการติดต้ังคอมพิวเตอรที่ชวยในการสอนทดแทน

ของเดิมที่ใชในหองเรียนตาง ๆ เพื่อบริการการจัดการเรียนการสอนหองเรียนตาง ๆ อยางมปีระสิทธิภาพ และปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของมีการปรับปรุงแบบสอบถามใหครอบคลมุประเด็นความพงึพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่แยกรายการใหชัดเจน เพื่อใหหลักสูตรสามารถใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอคณะ มหาวิทยาลัย ในการ

ปรับปรงุระบบการจัดหา การปรับปรงุคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดอยางมีครบถวนและทันเวลา 

          หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการใหขอมลูของนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรทีร่วดเร็ว โดยกําหนดใหอาจารยที่

ปรึกษารับผิดชอบดําเนินการใหนักศึกษาที่อยูในการดูแลใหคําปรึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามแบบสอบถามท่ีมี

การปรับปรงุใหม และสงผลการประเมินใหอาจารยประจําหลักสูตรตามกําหนดเวลาเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถ

วิเคราะหขอมูลและนําไปเปนประโยชนในการเสนอตอคณะ/มหาวิทยาลัยจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทันในปการศึกษา

ตอไปนอกจากน้ีหลักสูตรมกีารสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่ปนความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ และไดมาตรฐานจากอาจารยประจําหลักสูตร และนําผลมาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญเพื่อเปนขอมลูนําเสนอตอ

คณะ มหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไดอยางเหมาะสม และมีความเพียงพอตอความตองการในทุกป

การศึกษา ซึ่งปงบประมาณ 2558หลักสูตรไดรบังบประมาณสนับสนุนสิง่สนับสนุนในเรื่อง ........................................ และ

ปงบประมาณ 2559หลักสูตรไดรบัไดรบังบประมาณสนับสนุนสิ่งสนับสนุนในเรื่อง 

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

รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1-1 ตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1-1-2 ตารางขอมูลผลสํารวจความตองการสิง่สนับสนุนการเรียนรู  

6.1-1-3 แบบฟอรมการปรบัปรุงรายการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  

 

 

กรณีท่ีต้ังคาเปาหมายเปน 4 – 5 คะแนน ตองมีการรายงานเพ่ิมเติมตามประเด็นดังน้ี 

1. กรณีที่กําหนดคาเปาหมาย 4 คะแนน ตองมีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน และมีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม พรอมทั้งตองมผีลจากการปรับปรงุที่มหีลกัฐานที่แสดงใหเหน็วา

กอนปรบัปรุง และหลังปรบัปรุงมีความแตกตางกันอยางไร(ควรมีการเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง) 

2. กรณีกําหนดคาเปาหมาย 5 คะแนน ตองมีแนวทางปฏิบติัที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 

การบรรลุเปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถัดไป 
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การรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 6 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

จุดเดน  โอกาสในการพัฒนา 

1. 1. 

2. 2. 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมวดท่ี/องคประกอบท่ี/ตัวบงชี้ท่ี  หมายเลข

เอกสาร 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 หมวดท่ี 5 องคประกอบท่ี 6 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

ประเด็น 

1. ระบบการดําเนินที่มสีวนรวมกบัมหาวิทยาลัย/

คณะ/ภาควิชาของหลักสูตร 

2. จํานวนสิ่งสนับ สนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1-1-1 ตารางผล การประเมิน ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอ สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

6.1-1-2 ตารางขอมลูผลสํารวจความตองการสิง่

สนับสนุนการเรียนรู 

6.1-1-3 แบบฟอรมการปรับปรงุรายการสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
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ตัวอยางแบบฟอรมใชเปนเอกสารอางอิง 

แบบฟอรมที่ 6.1-1-1 ตารางผลการประเมินระดับความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารยทีม่ีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

หลักสูตร....................สาขาวิชา.......................ภาควิชา.............. คณะ.........................ปการศึกษา .................... 

ที่ รายการประเมิน ผลการสํารวจจากผูประเมิน 

 

นักศึกษา อาจารย 

จํานวน คะแนน คาเฉลี่ย จํานวน คะแนน คาเฉลี่ย 

1. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ 

( workshop) หองพกันักศึกษามปีริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานตอการจัด

การศึกษา 

      

2. ทรัพยากรทีเ่อื้อตอการเรียนรู เชนอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสน เทศหองสมุด ตํารา หนังสือ 

แหลงเรียนรูฐานขอมลูมีความเหมาะสมตอการ

จัดการศึกษา 

      

3. การบํารุงดูแลรักษาทรัพยากรเอื้อตอการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ 

      

4. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสมกบัยุคสมัย 

      

5. การจัดพื้นที่สําหรบันักศึกษาและอาจารยไดมี

สวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความ

คิดเห็นและแสดงความ คิดเห็นหรอืทํางาน

รวมกันอยางเพียงพอและเหมาะสม 

      

6. การใหบริการดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตที่

มีปรมิาณเพียงพอตอการเรียนการสอนและมี

คุณภาพพรอมใชงานทันสมัย 
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 รวม       

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากผลการประเมินเพื่อการปรบัปรงุรายละเอียดของหลักสูตร 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 6.1-1-2 ตารางขอมูลผลสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตร....................สาขาวิชา.......................ภาควิชา.............. คณะ.......................ปการศึกษา .................... 

 

ที่ รายการ ระดับความตองการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

1. หองปฏิบัติการ    

2. เอกสารตาราที่ทันสมัยและมจีํานวนที่เพียงพอ    

3. สื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย (ระบ)ุ 

3.1 .................................................................................................... 

3.2 .................................................................................................... 

3.3 .................................................................................................... 

3.4 .................................................................................................... 

   

4. หองประชุม    

5. อื่น ๆ (ระบ)ุ 

5.1 .................................................................................................... 

5.2 .................................................................................................... 

5.3 .................................................................................................... 

5.4 ..................................................................................................... 
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แบบฟอรมที ่6.1-1-3 แบบฟอรมการปรับปรุงรายการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตร....................สาขาวิชา.......................ภาควิชา.............. คณะ.......................ปการศึกษา .................... 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ (workshop) ที่พักนักศึกษา 

1.1  หองเรียนมีความสะอาด               

1.2  หองเรียนมีจํานวนโตะเกาอ้ีเพียงพอกับนักศึกษา             

1.3  หองเรียนมีตารางการใชงานอยางชัดเจน             

1.4  หองปฏิบัติการมีเครื่องมืออุปกรณเพียงพอกับนักศึกษา             

1.5  หองปฏิบัติการมีความสะอาดเปนระเบียบ             

1.6  หองปฏิบัติการมีตูหรือจัดเก็บอุปกรณเพียงพอ       

2. ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ  เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา หนังสือแหลงเรียนรู ฐานขอมูล 

2.1  เวลาเปด-ปด บริการของหองสมุด      

2.2  ปริมาณของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และส่ืออ่ืนๆ สําหรับประกอบการเรียนการสอน      

2.3  ความหลากหลายของหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ              

2.4  ความทันสมัยของหนังสือ  วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ              

2.5  คําแนะนําที่ไดจากการใชบริการหองสมุด             

2.6  ความรวดเร็วในการนําทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ             

2.7  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น             
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2.8  เครื่องมือและอุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติ              

2.9  ความเพียงพอของส่ือ/อุปกรณกับจํานวนนักศึกษา       

2.10  การบํารุงดูแลรักษาทรัพยากร เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ      

2.11  เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับยุคสมัย      

2.12 การจัดพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็น หรือ

ทํางานรวมกันอยางเพียงพอและเหมาะสม 

     

2.13   การใหบริการดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตที่ มีปริมาณเพียงพอตอการเรียนการสอนและมี

คุณภาพพรอมใชงานทันสมัย 

     

3.  ส่ิงอํานวยความสะดวก 

การจัดบริการดานอาหาร 

3.1  ความสะดวกในการใชบริการ 

     

3.2  ความสะดวกภายในบริเวณโรงอาหาร             

3.3  ความสะอาดของอาหารและภาชนะ             

3.4  จํานวนโตะเกาอ้ี และอุปกรณมีเพียงพอตอความตองการ       

การจัดบริการดานงานทะเบียนนักศึกษา 

3.5  การประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

     

3.6  ความถูกตองของขอมูล             

3.7  ความรวดเร็วของการใหขอมูลและทันตอเวลา             

3.8  ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล      

การบริการอนามัยและรักษาพยาบาล 

3.9  ความสะดวกในการเขารับบริการ 

     

3.10  หองพยาบาลมีความสะอาดเปนระเบียบ             

3.11  มีตูยาหรือจัดเก็บอุปกรณเพียงพอ             

3.12  ยา เครื่องมือ และอุปกรณมีคุณภาพ       

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

สนามกีฬา 

3.13  ส่ิงอํานวยความสะดวกในสนามกีฬา  เชน  แสงสวางอุปกรณกีฬา 

     

4. ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 

4.1  ความสะอาดและความสมํ่าเสมอของการไหลของนํ้าประปา             

4.2  ความปลอดภัยและความครอบคลุมทั่วถึงของการใหบริการไฟฟา             

4.3  การควบคุมระบบกําจัดของเสียมีประสิทธิภาพ             

4.4  ความเหมาะสมของวิธีการจัดการขยะ       

4.5  อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน      

4.6  ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชลิฟตประจําอาคาร      
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

* (แบบสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะใชในปการศึกษา 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

1. สรุปการประเมินหลักสูตร 

1.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1.2 ผูประเมินประกอบดวย นักศึกษาและบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมี

สวนไดเสียอื่น ๆ 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับ ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ 
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การเสนอแนะจากผูประเมิน 

 

ตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับ 

การเสนอแนะ 

ปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

 

2. ผลการประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน  ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน…………………………..……………………………………… 

 

3. การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ………………………………………………………………………………………..………………….. 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน  ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน…………………………..……………………………………… 

 

 

 

หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนการดําเนินการ  ระยะเวลาท่ีแลวเสร็จ  ผูรับผิดชอบ  ความสําเร็จของแผน 

    

    

    

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเรจ็ (ถามี) ............................................................................................... 

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

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

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

2.1 ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

การปรับโครงสรางหลักสูตร  ปญหาท่ีตองการปรับปรุง  รายละเอียดขอเสนอในการ

ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

2. หมวดวิชาชีพบังคับ   

3. หมวดวิชาวิชาชีพเลือก   

4. หมวดวิชาเลือกเสร ี   

5. อื่น ๆ (ถาม)ี   

 

2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง 

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา การปรบั c-mapping) 

รายวิชาท่ีตองการเปลี่ยนแปลง 

 

ปญหาและสาเหตุท่ี

ตองเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดขอเสนอ 

ในการเปลี่ยนแปลง 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปวิชา..........................................   

2. หมวดวิชาชีพบังคับวิชา...........................................   

3. หมวดวิชาวิชาชีพเลือกวิชา.........................................   

4. หมวดวิชาเลือกเสรีวิชา.............................................   

5. อื่น ๆ (ถาม)ี   
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กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขา

รวม  

ชวงระยะเวลา

ดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของกิจกรรม  

ผูรับผิดชอบ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ...................... 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบัผิดชอบ 

 

แผนปฏิบัติการ  วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน  ผูรับผิดชอบ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน มคอ.02 

(ใชฉบับท่ีสง สกอ. ในการรับทราบหลักสูตร) 
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แบบฟอรม  

3.3-1-4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

------------------------------------------------------------------------------------ 

คาชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษาซึง่เปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตามตัวบงช้ีที ่3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจ

ตอหลกัสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

2. แบบสอบถามมทีั้งหมด 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดกรอกเครื่องหมาย ลงในชองขอความที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ( ) ปรญิญาตร ี ช้ันปที่ ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

สําหรับนักศึกษา 
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2.2 ( ) บัณฑิตศึกษา 

3. คณะ.............................................................................................................................  

4. ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา............................................................................................................ 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกตอหลักสูตรการจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

คําชี้แจง 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในหนาชองขอความที่เปนระดับความคิดเห็นตรงกบัความคิดเห็นของนักศึกษามากทีสุ่ด 

โดยแบงระดับความพึงพอใจ ออกเปน 5 ระดับ 

5 หมายถึง มากทีสุ่ด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 

2 หมายถึง นอย 

1 หมายถึง นอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ดานนักศึกษา 

หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

การรับนักศึกษา 

1. การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษา       

2. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง 

พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

      

3. การกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร       

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

4. สํานักทะเบียนและประมวลผลใหคา แนะนาระบบการลงทะเบียนเรียนและการคนขอมูลดาน

การจัดการศึกษา 

      

5. การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ

ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ 

      

6. การจัดตารางเรียนใหกับนักศึกษามีชวงเวลาที่เหมาะสม       
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7. การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารไดหลากหลายชองทาง อาทิ แบบคํารอง 

ตูจดหมาย เฟซบุค ไลน เปนตน 

      

8. ชองทางการส่ือสารและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา       

9. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย

อาจารยที่ปรึกษา 

      

10. การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา       

11. อาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

      

12. อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือ หรือถายทอดประสบการณอ่ืน ๆ แกนักศึกษา ตลอดจน

รับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 13-17 เพิ่มเติม) 

13. ชองทางการส่ือสารและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ 

      

14. อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีความรูความสามารถในการแนะนาการ

ทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

      

15. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาเพียงพอในการใหคําปรึกษา       

16. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหความสนใจ ติดตามผลการทํา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

      

17. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอด

ประสบการณดานการวิจัยและสรางสรรคแกนักศึกษาตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข

ปญหาตาง ๆ 

      

 

ความคิดและขอเสนอแนะ ดานนกัศึกษา 

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

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

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

 

 

2.2 ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. การควบคุมกํากับการจัดทารายวิชาตาง ๆ ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัยทันตอความกาวหนาทาง

วิทยาการและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 

      

2. การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ืองเอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูและ

สามารถตอยอดความรู 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 3 เพิ่มเติม)       
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3. การควบคุมมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระมีความเหมาะสม โดยเนนการ

ทําวิจัยและการสรางองคความรูใหม 

การจัดการเรียนการสอน 

4. การวางระบบผูสอนแตละรายวิชา ไดพิจารณาถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

รายวิชาที่สอน 

      

5. การสนับสนุนใหผูสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรูและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

      

 (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 6 เพิ่มเติม) 

6. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธการคนควาอิสระ การสอบปองกันและ

การเผยแพรงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

      

การประเมินผูเรียน 

7. การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียน

การสอนของอาจารย และนําไปสูการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา 

      

8. การประเมินนักศึกษาตองมีการกําหนดเกณฑวิธีการประเมิน เครือ่งมือและการใหคะแนนที่

เหมาะสม 

      

 

ความคิดและขอเสนอแนะ ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

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

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

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

 

2.3 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู       

1. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ (workshop)ที่พักนักศึกษา มีปริมาณเพียงพอและมี

คุณภาพพรอมใชงานตอการจัดการศึกษา 

      

2. ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด  

ตารา หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 

      

3. การบํารุง ดูแลรักษาทรัพยากร เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ       

4. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย       

5. การจัดพื้นทีสํ่าหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความ

คิดเห็น หรือทํางานรวมกันอยางเพียงพอและเหมาะสม 

      

6. การใหบริการดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตที่มีปริมาณเพียงพอตอการเรียนการสอนและ

มีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัย 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 7 เพิ่มเติม) 

7. อุปกรณ เครื่องมือพื้นฐาน และส่ิงสนับสนุนทีจํ่าเปนเอ้ือตอการทําวิทยานิพนธและการ
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คนควาอิสระ 

 

ความคิดและขอเสนอแนะ ดานส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 

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

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

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

 

2.4 ดานการบริการนักศึกษาสําหรับตัวบงช้ีที่ 1.5 ระดับคณะ และตัวบงช้ีที่ 1.4 ระดับสถาบัน 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1. มีขอมูลดานหนวยงานที่ใหบริการนักศึกษา ดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหลงงานที่

สามารถใหนักศึกษาทํางานพิเศษนอกเวลาได 

      

2. มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน เม่ือสําเร็จการศึกษา       

(เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี ตอบขอ 3 เพิ่มเติม) 

3. มีหนวยงาน บุคคลที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําดานการใชชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย และการ

เขาสูอาชีพแกนักศึกษา 

      

 

2.5 ดานขอรองเรียนตาง ๆ (ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 

- นักศึกษาเคยมีขอรองเรียนหรือไม 

   เคย ระบุขอรองเรียน....................................................................................................................... 

 ขอรองเรียนไดรับการแกไข/ปรับปรุงหรือไม อยางไร............................................................................ 

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

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

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

   ไมเคย 
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แบบฟอรม 4.3-2-2 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร 

 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจตอหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2557 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อหลักสูตร.........................................................สาขาวิชา ............................................................................... 

ภาควิชา..................................................คณะ.................................................................ปการศึกษา................... 

คาช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษาซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้ที่ 3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและ

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา และตัวบงชี้ที่ 4.3 อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา และใชประโยชนในการประเมินกระบวนการของตัวบงชี้ที่เปนระบบและกลไก 

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารยในประเด็นดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 โปรดกรอกเครื่องหมาย   ลงในชองขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 1. อาจารยประจําหลักสูตร 

  ระดับหลักสูตร  ( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 

 2. ประเภทอาจารยประจําหลักสูตร 

  ( ) เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ( ) ไมไดเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจของอาจารยในประเด็นดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองหนาขอความที่เปนระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

.1 ดานนักศึกษา 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

การรับนักศึกษา 

1. การกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตรโดยพิจารณาความตองการของ

ตลาดและความพรอมของอาจารยที่มีอยู 

      

2. การกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาทีส่อดคลองกับความตองการของหลักสูตร เชน       

สําหรับอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 
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ความรูพื้นฐานตาง ๆ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

3. เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสมเชื่อถือได โปรงใสและเปน

ธรรม 

      

4. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

      

 

 

 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเนนการพัฒนานักศึกษาไดเรียนรู 

บูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ 

      

6. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21       

7. การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถติดตอส่ือสารไดหลากหลายชองทาง อาทิ แบบ

คารอง ตูจดหมาย เฟซบุค ไลน เปนตน 

      

8. การใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนการพัฒนาทักษะความรู ทักษะ

ทางวิชาการ และทักษะชีวิตพรอมทั้งการกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และ

ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเปนไปแผนการเรียน 

      

9. การใหคําปรึกษา แนะนา และชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน เพื่อ

แกไขปญหาใหลุลวงไปดวยดี 

      

10. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

      

11. การใหคําปรึกษา แนะนา ตักเตือน การทํากิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การ

วางตัว และการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 12 – 13 เพิ่มเติม) 

12. การติดตามและกํากับดูแลการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษา

อยางสมํ่าเสมอ 

      

13. การใหความชวยเหลือหรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรค

แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ 

      

ผลที่เกิดกับนกัศึกษา 

14. การแกไข/ปรับปรุงเก่ียวกับขอรองเรียนของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรและการจัด

การศึกษา 

      

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานนกัศึกษา 

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

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

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

 

2. ดานอาจารย 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. การกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหมมีความสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

หลักสูตรและสถาบัน 

      

2. การวางแผนดานอัตรากําลังของอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา       

3. การปฐมนิเทศ อบรม ชี้แจงในเรื่องบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการอยาง

เหมาะสม 

      

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางเหมาะสม       

5. การเปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรไดพัฒนาตนเองทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ       

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

6. การประเมินการสอนของอาจารยพรอมทั้งการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา

ความสามารถของอาจารย 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 7 เพิ่มเติม) 

7. การปฐมนิเทศ อบรม ชี้แจงในเรื่องบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระอยางเหมาะสม 

      

ผลที่เกิดกับอาจารย 

8. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับในหลักสูตร       

9. จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร       

10. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

      

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานอาจารย 

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

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

 

2.3 ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. การควบคุมกํากับการจัดทารายวิชาตางๆ ใหมีเน้ือหาที่ทันสมัยทันตอความกาวหนาทาง

วิทยาการและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 
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2. การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ืองเอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูและ

สามารถตอยอดความรูได 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 3 เพิ่มเติม) 

3. การควบคุมมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระมีความเหมาะสมกับลักษณะ

และระดับของหลักสูตรโดยเนนการทําวิจัยและการสรางองคความรูใหม 

      

การจัดการเรียนการสอน 

4. การวางระบบผูสอนแตละรายวิชา ไดพิจารณาถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ในรายวิชาที่สอน 

      

5. การสนับสนุนใหผูสอนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรูและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 6 เพิ่มเติม) 

      

6. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธการคนควาอิสระ การสอบปองกัน

และการเผยแพรงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

      

การประเมินผูเรียน 

7 . การประเมินนักศึกษาตองมีการกําหนดเกณฑวิธีการประเมิน เครื่องมือ และการใหคะแนน

ที่เหมาะสม 

      

8. การประเมินมีความเหมาะสมและประเมินดวยความเปนจริง เพื่อใหไดผลการประเมินที่

สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา 

      

9.การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียน

การสอนของอาจารย และนําไปสูการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา 

      

10. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3มคอ. 4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7       

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 11 เพิ่มเติม) 

11. การประเมินในระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวางระบบการประเมิน

วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

      

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

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

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

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

 

2.4 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ

อื่น ๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู       

1. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ (workshop)ที่พักนักศึกษา มีปริมาณเพียงพอและมี       
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คุณภาพพรอมใชงานตอการจัดการศึกษา 

2. ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตารา หนังสือ 

แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 

      

3. การบํารุง ดูแลรักษาทรัพยากร เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ       

4. เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย       

5. การจัดพื้นทีสํ่าหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความ

คิดเห็น หรือทํางานรวมกันอยางเพียงพอและเหมาะสม 

      

6. การใหบริการดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตที่มีปริมาณเพียงพอตอการเรียนการสอน

และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย 

      

(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ตอบขอ 7 เพิ่มเติม) 

7. อุปกรณ เครื่องมือพื้นฐาน และส่ิงสนับสนุนทีจํ่าเปนเอ้ือตอการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ 

      

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดานส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 

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

 

2.5 ดานขอรองเรียนตาง ๆ (ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย) 

- ทานเคยไดรับทราบขอรองเรียนจากนักศึกษาตอการจัดการของหลักสูตร ภาควิชาหรือคณะหรือไม 

 เคย ระบุขอรองเรียน.......................................................................................................................... 

 ขอรองเรียนไดรับการแกไข ปรับปรุงหรือไม อยางไร 

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

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

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

 ไมเคย 

 *หมายเหตุ 

 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สามารถนําไปใชประโยชนในการประเมินกระบวนการและตัวบงชี้ 

ขององคประกอบตาง ๆ ได 

 

แบบฟอรมท่ี 2.2-1-2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ 

                ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง ป พ.ศ. 2558 

 

 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงาน และคุณลกัษณะ

ของบัณฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลยัภาคกลาง 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อการปฏิบัตงิานและคุณลกัษณะของบัณฑติทีสําเร็จการศึกษา 

จากมหาวทิยาลยัภาคกลาง ปี พ.ศ. 2558 
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 ขอความอนุ เคราะหตอบตามความเปนจริง ซึ่งการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีจะไมมผีลกระทบใด ๆตอทาน 

ทั้งน้ีขอมลูที่ไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาการจดัการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของทองถ่ิน และสังคมตอไป 

 2. แบบสอบถามมทีั้งหมด 4 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะของบณัฑิตทีส่ําเรจ็การศึกษาจาก 

                                มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

  ตอนที่ 3 ความตองการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะของบัณฑิต 

 3. โปรดกรอกขอความลงในชองวางหรือเขียนเครื่องหมาย x ในหนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงและความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ด 

ตอนท่ี1  ขอมูลท่ัวไปของผูประเมิน 

1.ช่ือหนวยงาน/สถานประกอบการ...................................……………………………………… 

2.ความเกี่ยวของกับบัณฑติ 

 หัวหนาหนวยงาน ผูอํานวยการ/ผูบงคับบญัชา  เจาของกิจการ  

 ผูจัดการ  เพื่อนรวมงาน    อื่นๆ(โปรดระบ)ุ............................... 

3.ประเภทหนวยงาน/สถานประกอบการ 

 หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกจิ   หนวยงานเอกชน 

 หนวยงานธนาคาร/สถาบันการเงิน    อื่นๆระบ.ุ......................................... 

4.ระยะเวลาทีบ่ัณฑิตทํางานอยูกับทาน 

 นอยกวา6เดือน 6–12เดือน 

 มากกวา1ป  อื่นๆ(โปรดระบ)ุ......................................................................... 

ตอนท่ี2ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัภาคกลาง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานทีม่ีตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง  พึงพอใจระดับมากทีสุ่ด(มีพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนสม่ําเสมอ) 

ระดับ 4 หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก(มีพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนบอยครั้ง) 

ระดับ 3 หมายถึง  พึงพอใจระดับปานกลาง(มีพฤติกรรมที่แสดงออกคอนขางบอย) 

ระดับ 2 หมายถึง  พึงพอใจระดับนอย(มีพฤติกรรมที่แสดงออกนานๆครั้ง) 

ระดับ 1 หมายถึง  พึงพอใจระดับนอยทีสุ่ด(มีพฤติกรรมที่แสดงออกบางเลก็นอย) 

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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1.1 ความตรงตอเวลา      

1.2 ความซื่อสัตยส ุจริต      

1.3 ความรบัผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม      

1.4 ความเสียสละและทุมเทในการทํางาน      

1.5 เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหนวยงานและสังคม      

2. ดานความรู 

2.1 ความรูและทักษะการใชภาษาไทย      

2.2 ความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศ      

2.3 ความรูในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการปฏิบติังาน      

2.4ความสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

2.5 ความรู ความเขาใจข้ันตอน และวิธีการในการปฏิบัติงานในหนาที ่      

3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญของงานตาง ๆ      

3.2 ความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามกําหนดเวลา      

3.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค และพยายามใฝหาความรูใหม ๆเพื่อพฒันาตนเอง      

3.4ความสามารถคิดวิเคราะหโดยใชความรูและการแลกเปลีย่นประสบการณ      

3.5 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน      

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1 ความรับผิดชอบ และเอาใจใสตองานในหนาที ่      

4.2 ความสามารถในการติดตอประสานงาน      

4.3 ความสามารถในการทํางานเปนทีม หรือทํางานรวมกับผูอื่น      

4.4 ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรบัตัวใหเขากบัเพื่อนรวมงาน      

4.5 การยอมรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น      

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงาน เชน โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร 

เครื่องสแกนเนอร เครื่องปริ้นเตอร 

     

5.2 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการแสวงหาความรูและ 

ติดตอสื่อสาร เชน การสืบคนขอมลูผานทางอินเทอรเน็ตการสงขอมลูผานทาง e-mail ฯลฯ 

     

5.3ความสามารถและทักษะในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเชน Microsoft Office 

โปรแกรมเสริมหรือชวยจัดการกบัระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมอานไฟลหรือแตกไฟลตาง ๆ

โปรแกรมดูรูปภาพ ตกแตงรูปภาพ ฯลฯ 
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5.4 ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ เชนมีความคลองแคลวในการใช

ตัวเลข และแปลผลการวิเคราะหขอมลูตาง ๆ 

     

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

5.5 มีความต้ังใจ และใหความสําคัญตอการสงและรบัสื่อ เชนการพูด และเขียนอยางต้ังใจ มี

การแสดงความสนใจ และมีทาทีกระตือรือรน 

     

6. ดานคุณลักษณะตามอัตลักษณ  (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย : คนดีของทองถ่ิน) 

6.1 สามารถใชภาษาในการสื่อสาร หรือใชโตตอบกับผูได      

6.2 มีความกระตือรอืรนพรอมจะเรียนรูและปรบัตัวกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได      

6.3 สามารถนําความรูและประสบการณวิชาชีพไปปฏิบัติได      

6.4 มีความเอาใจใส ใหความชวยเหลือ และตอบแทนคุณของผูมพีระคุณทัง้ที่เปนบุคคลและ

สถาบัน 

     

6.5 มีพฤติกรรมที่ชวยเหลือผูอื่นรูจักการใหและการรบัอยางมีเหตุผล และเขารวมกิจกรรมเพื่อ

ประโยชนตอสวนรวม 

     

6.6 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ไมเบียดเบียนผูอื่น และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน      

6.7 มีความสามารถในการสรางความสมัพันธที่ดีกับบุคคลอืน่      

6.8 มีความตระหนักและรูตัวเองอยูเสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งไมดีได      

6.9 มีความรัก หวงแหน ช่ืนชม ภาคภูมิใจตอศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินและ

สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ินได 

     

6.10 เขารวมกจิกรรมหรือโครงการตามวัฒนธรรม และประเพณีของทองถ่ิน      

 

 

ตอนท่ี 3 หนวยงาน / สถานประกอบการของทานตองการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยภาคกลางท่ี สําเร็จการศึกษา

ดานใด (โปรดระบุ )................................................................................................................................................ 

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลกัษณะบัณฑิต 

4.1 ทานตองการใหมหาวิทยาลัยภาคกลางพัฒนาคุณภาพบณัฑิตในดานการปฏิบัติงานอยางไร 

4.1.1 ............................................................................................................................................. 

4.1.2 ............................................................................................................................................ 

4.1.3 ............................................................................................................................................ 

4.2 ทานตองการใหมหาวิทยาลัยภาคกลางพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอยางไร 

4.2.1 ........................................................................................................................................... 
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4.2.2 ........................................................................................................................................... 

4.2.3 .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 2.2-1-2 แบบสอบถามการมีงานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

แบบสอบถามสภาพการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 25…… 

มหาวิทยาลยัภาคกลาง รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจงโปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือเขยีนวงกลมลอมรอบ [ ] ท่ีมีตัวเลข 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือสถาบัน..........มหาวิทยาลัยภาคกลาง......................... 

คณะ.........................................................................................สาขาวิชา......................................................................... 

2. ช่ือ...............................................................................นามสกลุ................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขประจําตัวนิสิต/นักศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ที่อยูปจจุบัน 

เลขที.่..................หมูที.่...................หมูบาน...........................................................ตรอก/ซอย......................................... 

ถนน................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย............................................โทรศัพท.................................................. 

โทรศัพทมือถือ................................................................................โทรสาร………………………………………………............... 

อีเมล............................................................................................................................................................................... 

4. ภูมิลําเนาอยูจงัหวัด................................................................................................................................................... 

5. สถานภาพการทํางานปจจุบัน 

[ 1 ] ทํางานแลว 

[ 2 ] ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ 

[ 3 ] ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที ่3) 

[ 4 ] กําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที ่4) 

ตอนท่ี 2 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว) 

6. ประเภทงานที่ทํา 
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[ 1 ] ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรฐั    [ 2 ] รัฐวิสาหกจิ 

[ 3 ] พนักงานบริษัท/องคกรธุรกจิเอกชน    [ 4 ] ดําเนินธุรกิจอสิระ/เจาของกจิการ 

 [ 5 ] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ  [ 6 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................................. 

7. ทานคิดวา ความรูความสามารถพเิศษดานใดที่ชวยใหทานไดทํางาน 

 [ 1 ] ดานภาษาตางประเทศ  [ 2 ] ดานการใชคอมพิวเตอร  [ 3 ] ดานกิจกรรมสันทนาการ 

 [ 4 ] ดานศิลปะ    [ 5 ] ดานกีฬา    [ 6 ] ดานนาฏศิลป/ดนตรีขับรอง 

 [ 7 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ........................................................... 

8. ช่ือตําแหนงงานที่ทา (ระบ)ุ .................................................................................................................................... 

9. สถานทีท่ํางานปจจุบัน ช่ือหนวยงาน................................................................................................................... 

ที่ต้ังเลขที.่......................หมูที…่..... อาคาร/ตึก................................................ช้ัน .................................................... 

ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง.................................................. 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................. 

โทรศัพท............................................โทรสาร………………….……… e-mail ………..…….……….….………..………. 

10. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน ..................................................บาท 

11. ทานมีความพอใจตองานที่ทาหรือไม 

 [ 1 ] พอใจ  [ 2 ] ไมพอใจ 

ถา ไมพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปน้ี 

 [ 1 ] ระบบงานไมดี  [ 2 ] ผูรวมงานไมดี  [ 3 ] ไมไดใชความรูที่เรียนมา 

 [ 4 ] คาตอบแทนตํ่า  [ 5 ] ขาดความมั่นคง  [ 6 ] ขาดความกาวหนา 

 [ 7 ] อื่น ๆ ระบ.ุ..................... 

12. หลังจากสําเรจ็การศึกษาแลว ทานไดงานทําในระยะเวลาเทาไร 

 [ 1 ] หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา  [ 2 ] 1 – 3 เดือน 

 [ 3 ] 4 – 6 เดือน   [ 4 ] 7 - 9 เดือน    [ 5 ] 10 – 12 เดือน 

 [ 6 ] มากกวา 1 ป   [ 7 ] เปนงานเดิมกอนมาศึกษา หรือไดงานทําระหวางศึกษา 

13. ลักษณะงานที่ทาตรงกบัสาขาทีท่านไดสําเร็จการศึกษาหรือไม 

 [ 1 ] ตรง [ 2 ] ไมตรง 

14. ทานสามารถนาความรูจากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับหนาทีก่ารงานที่ทาอยูขณะน้ีเพียงใด 

 [ 1 ] มากที่สุด   [ 2 ] มาก     [ 3 ] ปานกลาง 

 [ 4 ] นอย   [ 5 ] นอยที่สุด 

15. การศึกษาตอ 

 [ 1 ] ตองการศึกษาตอ (ขามไปตอบขอ 19)   [ 2 ] ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนที ่5) 

ตอนท่ี 3 การสมัครงานและการทํางาน (สําหรับผูท่ียังไมไดทํางาน) 

16. สาเหตุทีย่ังไมไดทํางาน โปรดระบสุาเหตุทีส่ําคัญ 1 ขอ ตอไปน้ี 
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 [ 1 ] ยังไมประสงคทํางาน  [ 2 ] รอฟงคาตอบจากหนวยงาน  [3] หางานทําไมได   [ 4 ] อื่นๆ(ระบ)ุ............ 

17. ทานมีปญหาในการหางานทําหลงัสําเรจ็การศึกษาหรือไม 

 [ 1 ] ไมมีปญหา   [ 2 ] มีปญหา 

ถา มีปญหา โปรดระบุปญหาที่สําคัญที่สุด 1 ขอ 

 [ 1 ] ไมทราบแหลงงาน  [ 2 ] หางานที่ถูกใจไมได   [ 3 ] ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 

 [ 4 ] ขาดคนสนับสนุน  [ 5 ] ขาดคนหรือเงินคาประกัน  [ 6 ] หนวยงานไมตองการ 

 [ 7 ] เงินเดือนนอย  [ 8 ] สอบเขาทํางานไมได  [ 9 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ............................ 

18. การศึกษาตอ 

 [ 1 ] ตองการศึกษาตอ  [ 2 ] ไมตองการศึกษาตอ (ขามไปตอนที ่5) 

ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ 

19. ระดับการศึกษาที่ทานตองการศึกษาตอ / กําลงัศึกษา 

 [ 1 ] วุฒิกลุมอื่นที่หนวยงานผลิตมาเพื่อใชเฉพาะตําแหนง [ 2 ] ปริญญาตร ี

 [ 3 ] ประกาศนียบัตรบัณฑิต     [ 4 ] ปริญญาโท 

 [ 5 ] ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสงู    [ 6 ] ปริญญาเอก 

 [ 7 ] ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก) 

 [ 8 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................................. 

 

 

20. สาขาวิชาที่ทานตองการศึกษาตอ / กําลังศึกษาตอ 

 [ 1 ] สาขาวิชาเดิม [ 2 ] สาขาวิชาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาเดิม (ระบ)ุ สาขา..................................... 

21. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานตองการศึกษาตอ / กําลังศึกษาตอ 

 [ 1 ] รัฐบาล   [ 2 ] เอกชน   [ 3 ] ตางประเทศ 

22. เหตุผลที่ทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

 [ 1 ] เปนความตองการของบิดา/มารดาหรือผูปกครอง   

[ 2 ] งานที่ตองการตองใชวุฒิสงูกวาวุฒิทีจ่บการศึกษา 

 [ 3 ] ไดรับทุนศึกษาตอ  [ 4 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................ 

23. ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม 

 [ 1 ] ไมมีปญหา [ 2 ] มีปญหา 

ถา มีปญหา โปรดระบสุาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ 

 [ 1 ] ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ   [ 2 ] คุณสมบัติในการสมัครเรียน 

 [ 3 ] ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ   [ 4 ] ขาดแคลนเงินทุน 

 [ 5 ] อื่น ๆ (ระบ)ุ...................................................................... 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
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24. ทานคิดวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรูเรื่องใดทีจ่ะเอื้อประโยชน 

ตอการประกอบอาชีพของทานไดมากย่ิงข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 [ 1 ] ภาษาอังกฤษ   [ 2 ] คอมพิวเตอร   [ 3 ] บัญชี 

 [ 4 ] การใชงานอินเทอรเน็ต  [ 5 ] การฝกปฏิบัติจริง   [ 6 ] เทคนิคการวิจัย 

 [ 7 ] อื่น ๆ 

(ระบ)ุ................................................................................................................................................. 

25. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

27. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-11-2 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปสุดทายตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

แบบสอบถาม นักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

เรื่อง การประเมินหลักสูตร .............................................................. บัณฑิต 

สาขาวิชา ................................................คณะ ...................................................... มหาวิทยาลยัภาคกลาง 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจัดทาข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปสุดทาย/ 

บัณฑิตใหม มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
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  ตอนที่ 1 สถานภาพของนักศึกษา/บัณฑิต 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยนาเขา กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 

  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีจะนําไปใชในการเปนขอมลูพื้นฐาน ประกอบ 

การพัฒนาหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ใหมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงข้ึน 

 4. คําตอบของทานจะถูกนําไปใชเพื่อการประเมินคุณภาพหลักสูตรเทาน้ัน และจะไมม ี

ผลกระทบใด ๆ ตอทานทัง้สิ้น 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของนักศึกษา / บัณฑิต 

คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ที่ตรงกับความเปนจริงหรือเติมขอความลงในชองวาง 

สถานภาพ   นักศึกษา     บัณฑิต (ตอบขอน้ีไมตองตอบขอ 3 ) 

1. ช่ือ-สกลุ ............................................................................รหสันักศึกษา ............................................... 

2. เพศ   ชาย   หญงิ 

3. ช้ัน/ป  ปที ่1   ปที ่2  ปที ่3 ปที ่4     ปที ่5   อื่น ๆ ........ 

4. สาขาวิชา ......................................................................... 

5. คณะ ................................................................................ 

6. ปการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา (เฉพาะบัณฑิต ) ........................................................................... 

ตอนท่ี 2 : ความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยนาเขา กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 

คําชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน 

เกณฑระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ด 

 

 

ขอ หัวขอประเมิน ระดับคุณภาพ/ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ปจจัยนําเขา 

1 อาจารยผูสอน      
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1.1  จํานวนอาจารยพอเพียงในภาคทฤษฎี                        

1.2  จํานวนอาจารยพอเพียงในภาคปฏิบัติ                      

1.3  คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา/รายวิชาที่รับผิดชอบ       

1.4  มีประสบการณ ความสามารถตรงตามสาขาวิชา/รายวิชาที่รับผิดชอบ      

1.5  มีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                     

1.6  วุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสม               

2 2  อาจารยที่ปรึกษา       

2.1  มีจํานวนพอเพียง      

2.2  มีความรูความสามารถในการใหคําปรกึษา/การใหคําแนะนําดานการเรียน 

      การปรับปรุงพฤติกรรม การรับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 

     

2.3  มีวุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสม               

2.4  ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยางเต็มความสามารถ      

3 คุณลักษณะนักศึกษา/บัณฑิต      

3.1  มีความรูพื้นฐานดานวิชาการเพียงพอในการเรียนหลกัสตูรน้ี                

3.2  มีความต้ังใจในการศึกษา               

3.3  มีความรับผิดชอบตอตนเอง               

3.4  เขาเรียนตรงเวลา               

3.5  คนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ               

3.6  มีทัศนคติที่ดีตอสาขาวิชาที่เรียน               

3.7  มีบุคลกิภาพที่ดี      

ดานกระบวนการ 

1 การจัดแผนการเรียนเสนอแนะของสาขาวิชา      

1.1  มีการจัดแผนการเรียนเสนอแนะในคูมอืนักศึกษา       

1.2  ความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียนเสนอแนะ      

1.3  มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนเสนอแนะ      

1.4  มีการปรบัเปลี่ยนแผนการเรยีนเสนอแนะ      

2 การเตรียมการสอบของอาจารยผูสอน      

2.1  การกําหนดแผนบรหิารการสอนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลกัสูตร      

2.2  การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามหลักสตูรแนวการสอน      

2.3  การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอยตรงตามเน้ือหากจิกรรม      

2.4  การจัดเตรียมวิธีการ/เครื่องมือวัดผลประเมินผลตรงตามเน้ือหากิจกรรม      
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ขอ หัวขอประเมิน ระดับคุณภาพ/ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

3 เทคนิค/วิธีการสอนของอาจารยผูสอน      

3.1  แจงจุดประสงค ขอบขาย เน้ือหา กิจกรรม การเรียนการสอนในแตละครัง้/แตละ

หนวย 

     

3.2  อธิบาย สาธิต ใหเกิดความเขาใจ               

3.3  ยกตัวอยางประกอบการสอนไดเหมาะสม               

3.4  เช่ือมโยง/แสดงความสัมพันธระหวางวิชาที่สอนกับวิชาอื่น               

3.5  เช่ือมโยง/แสดงความสัมพันธระหวางวิชาที่สอนกับชีวิตจริง               

3.6  เช่ือมโยงเน้ือหาไปสูการปฏิบัติจริง               

3.7  จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับเน้ือหา               

3.8  ใชสื่อไดเหมาะสมกับเน้ือหา กิจกรรม               

3.9  ต้ังปญหาใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห      

3.10 ต้ังปญหาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน      

3.11 เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชสื่อ              

3.12 เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามทัง้ในและนอกหองเรียน       

3.13 ใชวิธีการสอนทีห่ลากหลาย (เชน ศึกษาดวยตนเอง/ปฏิบัติจรงิ/ศึกษานอกสถานที่ 

ฯลฯ) 

     

3.14 ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม               

3.15 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจ               

3.16 แนะนําใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง               

3.17 มีกิจกรรมสงเสริมความรูและทักษะนอกช้ันเรียน               

3.18 ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ               

3.19 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม               

3.20 สอนเน้ือหาที่ทันสมัย               

3.21 จัดกจิกรรมเสริมความรู/ทักษะ นอกเหนือจากช้ันเรียน       

4 การวัดผลและประเมินผลของอาจารยผูสอน      

4.1  แจงวิธีการวัดผลและประเมินผล               

4.2  วัดผลและประเมินผลไดสอดคลองครอบคลุมจุดประสงค เน้ือหา               

4.3  ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย               

4.4  มีการแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบเปนระยะๆ               
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4.5  มีการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง      

4.6  จัดการวัดผลและประเมินผลตามที่กําหนดไวในแผนบรหิารการสอน      
 

 

 

ขอ หัวขอประเมิน ระดับคุณภาพ/ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 4 

ดานผลผลิต 

1 ความรูในสาขาที่ศึกษาและการประยุกตความรู      

1.1  มีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน               

1.2  สนใจติดตามความรูใหมๆ  ในสาขาวิชาชีพของตน               

1.3  สามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา               

1.4  สามารถใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ               

1.5  สามารถสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ               

1.6  สามารถประยุกตใชความรูมนการพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง      

1.7  สามารถประยุกตใชความรูในการพฒันาสงัคม               

1.8  สามารถถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอื่น               

1.9  รอบรู  ทันโลก  ทันเหตุการณ                

1.10 มีวิสัยทัศนกวางไกล      

2 ทักษะการวิจัย      

2.1  สามารถแกไขปญหาดวยหลักการและเหตุผล               

2.2  แสวงหาขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของตน               

2.3  มีการวางแผนในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ                

2.4  มีทักษะในการสบืคนขอมลู               

2.5  มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม               

2.6  ตรวจสอบขอมลูกอนตัดสินใจ               

2.7  สามารถอภิปราย  วิจารณ  อยางเปนเหตุเปนผล               

2.8  ไมแอบอางผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง               

2.9  น าผลการวิจัยมาใชเปนประโยชนในการพัฒนางาน               

2.10 สามารถนําเสนอผลงานของตนสูสาธารณะ       
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3 ทักษะในวิชาชีพ      

3.1  พัฒนาทักษะในวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ             

3.2  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ทุมเทในการทํางาน             

3.3  ปฏิบัติงานโดยมุงเนนคุณภาพของงาน             

3.4  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานในหนาที่             

3.5  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม             

3.6  มีความสามารถในการบรหิารจัดการ             

3.7  มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพจนเปนที่พึง่ของผูอืน่ได              

3.8  ประยุกตใชความรูที่เรียนมาแลวไปปรบัใชในงานอื่นได      

3.9  สามารถสรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับแกวงการในวิชาชีพของตน      

3.10 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของตนได      

ขอ หัวขอประเมิน ระดับคุณภาพ/ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

4 ความเปนพลเมอืงดี      

4.1  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน               

4.2  ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสงัคม               

4.3  มีความกลาหาญทางจริยธรรมและซื่อสัตยตอวิชาชีพ               

4.4  อยูรวมกับคนอื่นในสงัคมไดอยางสงบสุข               

4.5  มีความสํานึกและรบัผิดชอบตอสงัคม               

4.6  เปนแบบอยางที่ดีใหกบัคนอื่นได                

4.7  ดําเนินชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง               

4.8  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและมีความเปนไทย               

4.9  หางไกลอบายมุข               

4.10 ใชหลักศาสนาในการครองตน      

5 บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม      

5.1  ปฏิบัติตนเหมาะสมกบักาลเทศะ               

5.2  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  สามารถควบคุมอารมณได                

5.3  มีมนุษยสัมพันธ                

5.4  สุภาพออนนอมถอมตน  มีสัมมาคารวะโอบออมอารี                

5.5  มีอิสระทางความคิด               

5.6  เปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม               
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5.7  ท างานเปนทีมได                

5.8  มีความยุติธรรม               

5.9  ตรงตอเวลา               

5.10 กลาแสดงออกในสิง่ที่ถูกตอง      

 

ตอนที่ 3 : ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 5.4-6-2 แบบสอบถามการประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูใน

รายวิชา 

แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบสอบถามกลางท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น 

รหสัวิชา ........................................... ช่ือวิชา ................................................................................................... 

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

ช่ืออาจารยผูสอน ............................................................................................................................................. 

ภาคการศึกษาที ่......................... ปการศึกษา ............................... วันที่ประเมิน ............................................ 

 

คําชี้แจง     การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาประเมินตนเอง 

เกี่ยวกับระดับความรูความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังการเรียนวิชาน้ีแลว จึงขอความรวมมือจาก 

นักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเปนจริงโดยใสเครือ่งหมาย   ลงในชองทีเ่ห็นวาใกลเคียงความจรงิมาก

ที่สุด ดังน้ี 

 

รายงานการประเมิน 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  พฤติกรรม 

ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชา 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก

(4) 

ปาน

กลาง(3) 

นอย

(2) 

นอยมาก

(1) 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม             

1.1  ความมีวินัย และความรับผิดชอบ             

1.2  ความซื่อสัตย  สุจริต             

1.3  ความเสียสละ             

1.4  ความเปนตัวอยางที่ดีใหแกผูอื่น      

1.5  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพใน

คุณ คาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

     

2. ดานความรู            

2.1  ความรูและความสามารถจดจําไดจากการ เรียนรายวิชาน้ี      

2.2 ความรูและความเขาใจที่ไดรบัจากการมอบหมายใหนักศึกษา

หรือแสวงหาแหลงความรู 

     

2.3 มีความเขาใจในรายวิชา สามารถอธิบาย/วิเคราะหไดอยาง

ลึกซึง้ 

     

2.4  สามารถประยุกตความรูจากรายวิชาสูการปฏิบัติ      

2.5  สามารถผสมผสานความรูในรายวิชาเขากับความรูที่เกีย่วของ

สัมพันธกันในรายวิชาอื่น 

     

3. ดานทักษะทางปญญา      

3.1 สามารถบรูณาการความรูใหเกิดประโยชนแกตนเองและ

สวนรวม 

     

3.2 สามารถหาแนวทางในการแกไขโดยใชความรูที่ไดจากการ

เรียนรายวิชาน้ี 

     

ความรูความสามารถ  ทักษะ  พฤติกรรม ผลการเรียนรูภายหลังเรียนรายวิชา 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก

(4) 

ปาน

กลาง(3) 

นอย

(2) 

นอยมาก

(1) 

3.3 .........................................................................              

3.4 .........................................................................              

3.5 ........................................................................       

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ      

4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบคุคล 

และงานกลุม 

     

4.2  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพฒันา

ตนเอง และวิชาชีพ 
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4.3  สามารถเรียนรูอยางตอเน่ืองเพือ่พัฒนาตนเองและพฒันา

วิชาชีพได 

     

4.4 ………………………………………………             

4.5 ………………………………………………      

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

5.1  ความสามารถเลือกใชหลกัการทํางานคณิตศาสตรและสถิติที่

เหมาะสมในการวิเคราะหปญหา 

     

5.2  สามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สารไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทั้ง

การฟง อาน พูด และเขียน 

     

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อการสบืคน 

ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ  และสื่อสาร 

     

5.4    สามารถติดตามความกาวหนา ทางดานนวัตกรรมและ

สถานการณโลก   โดยใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

5.5 .....................................................................        

6.  ดานการจัดการเรียนรู  (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ)      

6.1  สามารถจัดการเรียนรูทีม่ีรปูแบบหลากหลายอยางสรางสรรค      

6.2    สามารถจดัการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่ หลากหลาย      

6.3 ความสามารถในการบูรณาการหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเรียนรู การบรหิาร

จัดการช้ัน เรียน  การวัดผลประเมินผล   การวิจัยในช้ันเรียน 

     

6.4 ...........................................................................        

 

 

หมายเหตุ  แตละวิชาสามารถกําหนดเพิม่เติมไดตามที่ระบุไวใน  มคอ.2  และ  มคอ.3 


