
 

 

 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เพื่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
 
 
 

โดย 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ปรับปรุงครั้ง 2 
วันท่ีอนุมัติใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
จัดท ำโดย นำงสำวน้ ำฝน  แสงอรุณ 
สอบทำนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ 
อนุมัติโดย อำจำรย์ ดร.มนัญญำ ปริยวิชญภักดี 

 
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://campus.campus-star.com/wp-content/uploads/2015/06/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg&imgrefurl=http://campus.campus-star.com/academy/phetchaburi-rajabhat-university&docid=giUBm0JzJLvkdM&tbnid=2pe37uwgWYnZ0M:&w=400&h=400&bih=700&biw=1391&ved=0ahUKEwi0tYrjnqnOAhVBKo8KHftvDDcQMwggKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

ข 
 

ค าน า 
 

 ในการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจุดมุ่งหมายหลักของการ
ด าเนินงานประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน อุดมศึกษา  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก และตามมาตรา 48 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับการก ากับ การควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพในทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับหลักสูตร  ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นในกลุ่มสถาบันเดียวกัน 

ข้าพเจ้าจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีเนื้อหาที่รวบรวมและอธิบายถึงความหมาย ความส าคัญ แนว
ทางการจัดท า และขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และใช้เป็นคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการศึกษา
และการใช้งานด้วยตนเอง 

 

 

นักวิชาการศึกษา 
มิถุนายน 2560 
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บทน า 
 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
ด าเนินงาน และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
ซึ่งการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนั้น มีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 
1.วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่/อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดท า
ข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก าหนด 

2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

 

2.ขอบเขต (Scope) 
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติในการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา การวางแผนการ
ด าเนินงาน การตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษาตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ของระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

3.ค าจ ากัดความ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  หมายถึง การประเมินผลและการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหาแนวทางการพัฒนาระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หมายถึง การเขียนรายงานผลการด าเนินงานตนเองของ
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา (Self Assessment Report) ที่ใช้รายงานต่อมหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

หลักสูตร หมายถึง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี และได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามคุณสมบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนดเพ่ือท าหน้าที่ในการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร 

ระบบ หมายถึง ขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ การ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่  ก ากับดูแลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  
ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร 

4. อธิการบดี มีหน้าที่ มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพและการประเมินเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ออกประกาศ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน 

5. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ มีหน้าที่ วางแผน ก ากับดูแล ประเมิน 
ให้ค าปรึกษา ติดตามงานประกันคุณภาพศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
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6. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ ร่วมวางแผน ขับเคลื่อน 
ติดตามผลงานประกันคุณภาพและการประเมินการศึกษา 

7. รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าที่ วางแผน ขับเคลื่อน ตรวจสอบ รายงานผล ให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) และมาตรฐานคุณภาพงาน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

ดังนั้น แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตาม
วงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) จึงได้รวบรวม
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedure) และมาตรฐานคุณภาพงานที่ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได ้5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
 5.2 ขั้นตอนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน 
 5.3 ขั้นตอนการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 5.4 ขั้นตอนการกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในระบบ 
CHE QA Online ส่งสกอ. 
 5.5 ขั้นตอนการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท า Improvement Plan  ระดับ
หลักสูตร 
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ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแผนผัง
การท างานเพ่ือให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนและหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
ท างาน 

 
 คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 คือ การตัดสินใจ 

 คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่นกรณีการ
เขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า 

 คือ เอกสาร/รายงาน 
 

 คือ ฐานข้อมูล 

 คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิด
ปัญหาบ่อย / ต้องควบคุมเป็นพิเศษ 
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ผังการไหลของกระบวนงาน (Work Flow Chart) 

5.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ชื่อกระบวนการ : 
การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร 

ผู้รับผิดชอบ : 
นักวชิาการศึกษา ,อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ 

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ : 
หลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สกอ.ได้ครบถ้วน ถูกต้อง  ทันตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวช้ีวัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

จัดอบรม/สัมมนา/KM ตัวบ่งชี้ และ
ออกแบบ Form SAR 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

รวบรวมผลงานหลกัสูตร 9 เดอืน 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

ผู้บริหำรคณะ 

รวบรวมผลงานหลกัสูตร 12 เดอืน
พร้อมหลกัฐานอ้างอิง 

อ.ประจ าหลักสูตร  

ส่ง SAR รอบ 12 เดอืน 

ท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

ศึกษาข้อมูล/
รายละเอียดตัว
บ่งชี้ และวิธีการ
เขียนรายงาน 

 

เกณฑ์ สกอ.ระดบั

หลกัสตูร 

มคอ.2 

 

อาจารย์มีความเข้าใจ

พร้อมด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะจำก

ผู้ เช่ียวชำญ 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

คณะ 

กรรมกำร/ 
อ.ประจ ำหลกัสตูร 

1 วนั 

1 วนั 

 5 วัน 

 

 

3

2

1 

4

3 

5

4 

ผกม. 

 

- SAR  ระดับหลักสูตร          
หลกัสตูร และ

คณะ 

 เร่ิมต้น 

ผู้ เชี่ยวชำญ,อ.

ประจ ำหลกัสตูร

ได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

           อ.ประจ ำหลกัสตูร  
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
กรรมการ 

2

1 
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบเขียน
รายงาน SAR 
ของหลักสูตร 

30 วัน 

 

        น าเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์SAR  

ผู้ เชี่ยวชำญ 

1 วนั 

1 วัน 

15 วัน 

2 วัน 

Common 
Data Set 

 

เกณฑ์ สกอ.

ระดบัหลกัสตูร 

 

SAR ระดับหลกัสูตร

ที่ปรับปรุง 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

คณะ 

SAR ระดบัหลกัสตูร

รอบ 12 เดือน 

รอรบัการประเมินฯ
ตามวันที่หลกัสูตร

ก าหนด 
อ.ประจ ำ

หลกัสตูร/คณะ

ท ำหนงัสอืส่ง 

บันทึกข้อความ
ส่ง SAR 

ส้ินสุด 

 

อ.ประจ ำ

หลกัสตูร/คณะ

เชิญผู้ เชี่ยวชำญ 

 

6 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรได้นั้น อาจาร์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีความเข้าใจเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  โดยมีขั้นตอนตามหลัก PDCA ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดตัวบ่งชี้  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรม/
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าที่คณะ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา วางแผนการบริหารหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.
2 ตลอดปีการศึกษา  ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่  สกอ.ก าหนด และตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

2. รวบรวมผลงานหลักสูตร รอบ 9 เดือน  หลักสูตรจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาจนถึงเดือนที่ 9 ของปีการศึกษา
นั้น ๆ ภายใต้ Common Data Set และระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมหลักฐาน
อ้างอิง น ามาเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตาม
ภาคผนวก ก) พร้อมทั้งเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นดัชนีตามล าดับ เช่น 

ตัวเลขตัวท่ี 1   หมายถึง องค์ประกอบท่ี........ 

ตัวเลขตัวท่ี  1 และ 2 หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่.................. 
ตัวเลขตัวท่ี  3   หมายถึง ข้อที่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวเลขตัวท่ี  4  หมายถึง ล าดับเอกสารที่ ......ของข้อมูลอ้างอิง 
 

     เช่น   1.1- 4.2  หมายถึง 

องค์ประกอบท่ี  1 
ตัวบ่งช้ีที ่   1.1 
ข้อที ่   4  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับเอกสารที ่  2  ของข้อมูลอ้างอิง 
 

     เช่น  10.1 -2.5  หมายถึง 

องค์ประกอบท่ี  10 

ตัวอย่างท่ี  1 

ตัวอย่างที่  2 



                                                                                                   คู่ มื อ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น  ( Work Manual )   

เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
7 

  

  งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา                                        |   http://qa.pbru.ac.th  
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่   10.1 
ข้อที ่   2  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับเอกสารที ่  5  ของข้อมูลอ้างอิง 

3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ ์SAR ระดับหลักสูตร หลักสูตรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
การเขียนผลการด าเนินงานของหลักสูตร รอบ 9 เดือน เพ่ือเป็นการตรวจสอบและหาข้อเสนอแนะมา
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขก่อนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รอบ 12 เดือน 

4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และรวบรวมผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน รายงาน
ผลการด าเนินงานพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

5. รวบรวมผลงานหลักสูตร รอบ 12 เดือน หลักสูตรรวบรวมผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา พร้อมหลักฐานอ้างอิง พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

6. จัดส่ง SAR ระดับหลักสูตร หลักสูตรส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ที่งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภายในสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ และรายงานต่อคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป 
แบบฟอร์มและตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก  ก  

มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอน/กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกจิกรรม 

1.(Plan) วางแผนจัดอบรม/สัมมนา/KM ตัวบ่งช้ี และ

ออกแบบ Form SAR 

1. ร้ อยละของผู้ เ ข้ า ร่ วมมี ความรู้ คว าม เข้ า ใจ 

กระบวนการจัดท ารายงานการประเมิน (SAR) ระดับ

หลักสูตร 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2. (Do)รวบรวมผลงานหลักสูตร รอบ 9 เดือน ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ระยะ 9 เดือน 

3.(check)ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

4.(Act) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความครบถ้วน ถูกต้อง 

5. (Do)รวบรวมผลงานหลักสูตร รอบ 12 เดือน ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ระยะ 12 เดือน 

6. (Act) ส่ง SAR ระดับหลักสูตร หลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานสกอ.ได้ครบถ้วน ถูกต้อง  ทันตามเวลาที่

ก าหนด 
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5.2 ข้นตอนการการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน 
ชื่อกระบวนการ : 
การประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผูท้รงคณุวุฒิมาประเมนิ 

ผู้รับผิดชอบ : 
นักวชิาการศึกษา ,อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ 

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ : 
ความพึงพอใจการบริการ การตดิต่อประสานงานของ
หลักสูตร/เจ้าหน้าที่  

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวช้ีวัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 เตรียมความพร้อมด้านทั่วไปให้กับผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

วางแผนการเตรียมการประเมิน 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ/อ.ประจ า
หลักสูตร 

จัดท าโครงการ หนังสือเชิญ ค าสัง่ 
ก าหนดการประเมิน 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

นกัวิชำกำรศกึษำ 

 รับการประเมินคณุภาพการศึกษา 

อ.ประจ าหลักสูตร /คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

SAR ระดับ
หลักสูตร รอรับ
การประเมิน 

 

คณุสมบตัิผู้

ประเมินตำม

เกณฑ์ สกอ. 

 

ผู้ประเมินมาตรวจ

ประเมิน 

ได้ข้อคิดเห็นจำกผู้

ประเมิน 

นัดวัน เวลา
ประเมิน 

กรรมกำร/ 
อ.ประจ ำหลกัสตูร 

1 วนั 

1 วนั 

 1 วนั 

 

 

3

2

1 

4

3 

5

4 

 

- ผู้บริหารอนุมัติ ส่งให้ผู้

ประเมินฯ  

ผู้ประเมนิทราบ
การตรวจอย่าง
เป็นทางการ 

 เร่ิมต้น 

อ ำนวยควำม

สะดวกด้ำนอื่นๆ 

2

1 คณะจัดท า
หนังสือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ 

3 วนั 

 

        ผู้ประเมินศกึษา SAR ล่วงหน้า  

ผู้ประเมิน 

1 วนั 

7 วนั 

2-3 วนั 

หนังสือเชิญ 

 

ห้องพกั รถ

โดยสำร อำหำร 

อ่ืนๆ 

 

ประสานห้องพัก รถ

โดยสาร อาหารฯลฯ 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

คณะ 

SAR ระดบัหลกัสตูรรับ

กำรประเมินฯ 
คณะกรรมการ
ประเมิน 3 คน 

ผู้ประเมินฯมำ

ตำมวนั เวลำ ที่

นดัหมำย 

คุณสมบัติ อ.
ประจ า

หลักสูตร 

ส้ินสุด 

 

 1 วนั 

สง่ SAR ให้ผู้

ประเมิน 7 วนั

ลว่งหน้ำวนั

ประเมิน 

 

SAR ระดับ
หลักสูตร 

       อ.ประจ ำหลกัสตูร /นกัวิชำกำรศกึษำ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ขั้นตอนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้มีการด าเนินการตั้งแต่การวาง
ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งขั้นตอนการ
ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินคุณภาพเป็นกระบวนการส่วนหนึ่ง เพ่ือมาสะท้อนผล
การจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพเพียงใด มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษาอย่างไร โดยมีขั้นตอนตามหลัก PDCA ดังนี้ 

1. วางแผนการประเมิน หลักสูตรวางแผนการเตรียมการประเมิน ก าหนดวันตรวจประเมิน
คัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด แล้วติดต่อ
ประสานงานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกล่าวนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจ
ประเมิน เมื่อได้วันที่ชัดเจนแล้วแจ้งมายังคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง   

2. จัดท าโครงการ หนังสือเชิญ ค าสั่ง ก าหนดการประเมิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะจัดท าโครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง และหนังสือเชิญ เสนอให้คณบดีตรวจสอบ และ
เสนออธิการบดีลงนาม โดยผ่านการตรวจสอบจากงานบริหารงานทั่วไปส านักงานอธิการบดี เมื่อ
อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าคณะจัดหาที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เพ่ือจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน ก่อนตรวจประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

3. เตรียมความพร้อมด้านทั่วไปให้กับผู้ประเมิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประจ า
คณะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประเมินฯ เช่น ที่ พัก การเดินทาง อาหาร แผนที่
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  และตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฯ 

4. ผู้ประเมินศึกษา SAR ล่วงหน้า อาจารย์ประจ าหลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประจ าคณะจัดส่ง
รายงานผลด าเนินงานของหลักสูตร (SAR) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกท่านก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนรับการประเมิน
จริง  

5. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรก าหนด  โดย
หลักสูตรจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีการศึกษาของทุกปี  เพ่ือประมวลผลคะแนนส่งให้
คณะ และมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
แบบฟอร์มและตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก  ข 
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มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
ขั้นตอนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน 

ขั้นตอน/กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
1.(Plan) วางแผนการเตรียมการประเมิน  1. ได้ผู้ประเมินตามคุณสมบัติที่ สกอ.ก าหนด 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมิน 
3. มีความพร้อมรอรับการประเมินฯ 

2. (Do)จัดท าโครงการ หนังสือเชิญ ค าสั่ง 
ก าหนดการประเมิน 

1 .แต่ งตั้ งบุ คคล ได้ ถู กต้ อ ง เหมาะสมตาม
คุณสมบัติ และตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ  
2.ความครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

3. (Do)เตรียมความพร้อมด้านทั่วไปให้กับผู้
ประเมิน 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร บ ริ ก า ร  ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานของหลักสูตร/เจ้าหน้าที่ 

4.(check)ผู้ประเมินศึกษา SAR ล่วงหน้า ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่ก าหนด 
5. (Act) รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

ต่อไป 
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5.3 ขั้นตอนการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ชื่อกระบวนการ : 
การรับตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : 
นักวชิาการศึกษา ,อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ 

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ : 
หลักสูตรไดร้ับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง   

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวช้ีวัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
    ผลประเมินรายงานต่อผู้บริหารระดับ ม. 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

ผู้ประเมนิพรอ้มกันตามนัดหมาย 

อ.ประจ าหลักสูตรพร้อมกันตามนัดหมาย 

ผลประเมินรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ 

อ.ประจ ำหลกัสตูร  

ผู้บริหำรคณะ 

ผลประเมินรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ำยประกนัคณุภำพ 

 จัดท า Improvement Plan ระดับหลักสูตร 

อ.ประจ าหลักสูตร /คณะ 

เชื่อมโยง Improvement Plan กับแผนปฏิบัติ

ราชการปีถัดไป 
นักวิชาการคณะ/ฝ่ายประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

หลักสูตรส่ง SAR 
ล่วงหน้า 7 วัน

ก่อนประเมินจริง 
 

SAR 

 

ผลประเมินหลักสูตร 

ได้รับข้อเสนอแนะจาก 

กบม.  

 

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ 

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
 

1 วนั 

1 วนั 

 1 วนั 

 

 

1 

 

- ได้รับข้อเสนอแนะจาก 

กก.ประจ าคณะ  

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 

 

 เร่ิมต้น 

ข้อเสนอแนะของ
กก., กก.ประจ า
คณะ และกบม. 

 

กก.ประกนั/ กบม. 

สรุปผล
รายงาน 

 

2

1 
ข้อเสนอแนะของ
กก. 

3 วนั 

 

3

2

4

3 

5

4 

1 วนั 

1 วนั 

15 วนั 

1 วนั 

สรุปผลรายงาน 

 

ได้รับข้อเสนอแนะจาก 

สภามหาวิทยาลัย  

 

หลักสูตรรับ
ข้อเสนอแนะ 

Improvement Plan เพื่อ

พฒันำในปีถดัไป หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะของ
กก., กก.ประจ า
คณะ กบม. และ
สภามหาวิทยาลัย 

 

แบบฟอร์ม
Improvement 

Plan 

ส้ินสุด 

 

ข้อเสนอแนะของ
กก. และ กก.
ประจ าคณะ 
 

6  2 วนั 

สรุปผล
รายงาน 

 

Improvement Plan 

ระดบัหลกัสตูร 

โครงการ/
กิจกรรมในปี

ถัดไป 

แผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปที่

ได้ระบุกิจกรรมที่จะพัฒนา คณะ/ฝ่ายประกัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 หลักสูตรต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย/คณะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และ
ส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามหลัก PDCA ดังนี้ 
 1.ผู้ประเมินพร้อมกันตามนัดหมาย  ตามที่หลักสูตรได้ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย 7 วัน เมื่อถึงวันตรวจประเมินจริง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเริ่ม
ประเมินหลักสูตรตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และประเมินตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ก าหนด 
 2. รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรน าผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เจ้าหน้าที่ประจ าคณะสรุป
ส่งให้ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา โดยบรรจุไว้ในวาระพิจารณา และน าส่ง
ข้อมูลผลประเมินและข้อเสนอแนะส่งให้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาสรุปและวิเคราะห์ผลประเมิน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในวาระพิจารณา  แล้วสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 4. รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วประสานงานกับงานสภามหาวิทยาลัย 
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยบรรจุไว้ในวาระพิจารณา แล้วสรุปผล
พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ต่อไป 
 5. จัดท า Improvement Plan ระดับหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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 6. เชื่อมโยง Improvement Plan กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีถัดไป อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะต้องเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหลักสูตร โดยจะต้องระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีถัดไปของคณะ  
 

มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอน/กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
1.(Plan) ผู้ประเมินพร้อมกันตามนัดหมาย คุณสมบัติของผู้ประเมินฯ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด  
ได้รับข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

2. (Do)รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหาร
ระดับคณะ 

ความครบถ้วน ถูกต้องของรายงานประกอบการ
พิจารณา  
 

3. (Do)รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลและข้อมูลสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 

3. (Do)รายงานผลประเมินหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลประกอบการ
วิ เคราะห์การประเมินผล และข้อมูลสรุป
รายงานผลการประเมินตลอดปีการศึกษา พร้อม
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

5.(check)จัดท า Improvement Plan ระดับ
หลักสูตร 

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เตรียมหาแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม
พิจารณาร่วมกัน (ตาม KPI ในมคอ.2) 

6. (Act) เชื่อมโยง Improvement Plan กับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีถัดไป 

ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น  ถู ก ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และ
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
แบบฟอร์มและตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก  ค 
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5.4 ขั้นตอนการกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในระบบ 
CHE QA Online ส่งสกอ. 
ชื่อกระบวนการ : 
การกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online ส่งสกอ. 

ผู้รับผิดชอบ : 
นักวชิาการศึกษา ,อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ,ผู้บริหารคณะ 

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ : 
สามารถส่งข้อมูลรายงานผลของหลกัสูตรผา่นระบบ 
CHE QA Online ได้ทนัตามระยะเวลาทีก่ าหนด   

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวช้ีวัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
    กรอกผลด าเนินงานหมวด 1-7 ตามมคอ.7 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

ก าหนดสทิธิ์เข้าใช ้
 ระบบ CHE QA Online 

เจ้าหน้าที่ 

input ข้อมูลเบื้องต้น  

อ.ประจ าหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่คณะ 

กรอกผลด าเนินงานตามองค์ประกอบ 1-6 

อ.ประจ าหลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะ 

 ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลประเมิน 

อ.ประจ าหลักสูตร /เจ้าหน้าที่คณะ 

ตรวจสอบขอ้มูล ความถกูต้อง และผล
ประเมนิผ่านระบบ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประกันฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หลักสูตรส่ง 
SAR ผ่าน

ระบบ CHE 
QA Online  

 

SAR 

 

จ านวนหลักสูตรที่

กรอกในระบบได้

ครบถ้วน ถูกต้อง หลักสูตร คณะ 

1 วนั 

1 วนั 

 5 วนั 

 

 

3

2

1 

4

3 

5

4 

 เร่ิมต้น 

อ.ประจ าหลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะ 

 

2

1 

3 วนั 

 

1 วนั 

5 วนั 

2 วนั 

1 วนั 

แก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการ

กรอกข้อมูล 

ส้ินสุด 

 

 2 วนั คณะ/ฝ่ายประกัน 6 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ขั้นตอนการกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในระบบ CHE 
QA Online ส่งสกอ. 
 เมื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัยจะต้องส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ทราบผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานการบริหารหลักสูตรของหลักสูตร 
รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามหลัก PDCA ดังนี้ 
 1.ก าหนดรหัสหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพก าหนด
สิทธิ์ Curriculum Assessor  เพ่ือก าหนดสิทธิ์ให้หลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะกรอกข้อมูลผลด าเนินงาน
ของหลักสูตรผ่านระบบ โดยก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร เจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร กรอก Common Data Set
ของหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ Input ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องใส่ให้หลักสูตร
เบื้องต้นแล้ว  เช่น Imports รายวิชา เกรด รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดข้อมูลพ้ืนฐาน
หลักสูตร ประวัติ ผลงานทางวิชาการ วุฒิการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ 
 3. กรอกผลด าเนินงานหมวด 1-8 ตามมคอ.7 เจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร กรอกผลด าเนินงาน
ตาม มคอ.7 ได้แก่หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมวด 3 นักศึกษาและ
บัณฑิต หมวด 4 ข้อมูลรายวิชา หมวด 5 การบริหารหลักสูตร หมวด 6 ข้อคิดเห็นหมวด 7 การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร หมวด 8 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ผลประเมิน
รายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ Input ข้อมูลบางส่วนใส่ใน
หมวด 4 ข้อมูลสรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ขอรับการประเมิน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ 
 4. กรอกผลด าเนินงานตามองค์ประกอบ 1-6 เจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร กรอกผลด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 1-6 ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
ตรวจสอบความถูกต้องการกรอกข้อมูลผ่านระบบฯ 
 5. ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการประเมิน เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯระดับคณะและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกลงไป และตรวจสอบการกรอก
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ข้อมูลรายละเอียดทุกขั้นตอน ตรวจสอบผลการประเมินที่ได้รับจากระบบฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบเพ่ือส่งไปรวบรวมผลประเมินในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ล าดับต่อไป  

6 . ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการประเมิน   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯระดับ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกลงไป และตรวจสอบการกรอกข้อมูล
รายละเอียดทุกขั้นตอน ตรวจสอบผลการประเมินที่ได้รับจากระบบฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประเมินตรวจสอบและยืนยันผ่านระบบเพ่ือส่งไปรวบรวมผลประเมินในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ล าดับต่อไป   พร้อมทั้งสรุปปัญหา รวบรวมน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไข ให้ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯและรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และ
หาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 
แบบฟอร์มและตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก  ง 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
การกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA 
Online ส่งสกอ. 

ขั้นตอน/กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
1.(Plan) ก าหนดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด  

2. (Do)กรอกข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3. (Do)กรอกผลด าเนินงานหมวด 1-8 ตาม
มคอ.7 

ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.(Do)กรอกผลด าเนินงานตามองค์ประกอบ  
1-6 

ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

5. (check)ตรวจสอบข้อมูลและส่ งผลการ
ประเมิน (หลักสูตร/เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบ) 

ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

6.(Act) ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการประเมิน  
(ฝ่ายประกันตรวจสอบ) 

ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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5.5 กระบวนการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท า Improvement Plan  ระดับหลักสูตร 
ชื่อกระบวนการ : 
การน าผลการประเมนิคุณภาพการศกึษามาจัดท า 
Improvement Plan  ระดับหลักสตูร 

ผูร้ับผิดชอบ : 
ผู้บริหารคณะ,อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ตัวช้ีวัดของกระบวนการ : 
สามารถน าขอ้เสนอแนะ มาสังเคราะห์ วางแผน
พัฒนาการบริหารหลักสูตรในปีถัดไป   

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อน

หน้า 
ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ลูกค้า/ผู้น าไปใช้
กระบวนการถัดไป 

กรอบเวลา/
ตัวช้ีวัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time / 
Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
         น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

       สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาตามแบบฟอร์ม 

 
 

     

 
 
  
 
 
 
 

KM การรับการตรวจประเมิน 

ผู้บริหารคณะ/อ.ประจ าหลักสูตร 

       พิจารณาผลจากการสังเคราะห์   

ผู้บริหารคณะ/อ.ประจ าหลักสูตร  

หาวิธีทางแก้ไข พฒันาตามผลฯ 

ผู้บริหารคณะ/อ.ประจ าหลักสูตร 

น าผลจากการสังเคราะห์ พร้อมแนวทาง
แก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

วาระพิจารณา 
ผู้บริหารคณะ/กก.ประจ าคณะ 

น าแนวทางแก้ไข โครงการที่จะพัฒนา 
ไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการปี

ถัดไป พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหารคณะ/อ.ประจ าหลักสูตร 

ติดตามการพัฒนา เป็นรายไตรมาส 

ผู้บริหารคณะ/อ.ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

คณะกรรมการ

ประเมิน
คุณภาพ/

คณะกรรมการ

บริหาร
หลักสูตร 

 

แนวทางการแก้ไข 

และโครงการที่จะ

พัฒนาในปีถัดไป 

ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติ

ราชการปีถัดไป 

พร้อมทั้งก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
คณะ/ กอง

นโยบายและ
แผน 

1 วนั 

 

 1 วัน 

 

รายไตรมาส 

3

2

1 

5

4 

 เร่ิมต้น 

อ.ประจ าหลักสูตร/อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3 วัน 

 

1 วนั 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

ผลประเมิน ทัง้

เชิงปริมำณ และ

เชิงคณุภำพ 

พร้อมทัง้

ข้อเสนอแนะ  

สิ้นสุด 

 

 1 วัน 

2

1 

4

3 

6 

7 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ขั้นตอนการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท า Improvement Plan  ระดับหลักสูตร 
 เมื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรจะต้องน า
ผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมาจัดท า Improvement Plan ระดับหลักสูตร เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามหลัก PDCA ดังนี้ 
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรและคณะ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือ
ค้นหาการบริหารหลักสูตรที่ดี สามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรได้ ซึ่งอาจใช้เวลา 4
ชั่วโมง หรือ 1 วัน แล้วแต่ประเด็นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์สังเคราะห์  หลักสูตรต้องน าผลการประเมินพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการแก้ไข หรือ
มาตรการต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดท า Improvement Plan ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าว 
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่าง
น้อยใช้เวลา 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน  

 3. พิจารณาผลจากการสังเคราะห์ และน ามาวางแผนพัฒนา   โดยหลักสูตรน าผลจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตกผลึกแล้ว น าส่งให้ผู้บริหารคณะ
พิจารณาผลจากการสังเคราะห์ดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข โดยหลักสูตรอาจท าเป็นบันทึก
ข้อความส่งให้คณะหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบ ด าเนินการอย่างน้อยใช้เวลา 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน 
 4. หาวิธีทางแก้ไข พัฒนาตามผลการสังเคราะห์ หลักสูตรและผู้บริหารคณะร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข และมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการประชุม พูดคุย 
กันแบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ ด าเนินการอย่างน้อยใช้เวลา 4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน 
 5. น าผลจากการสังเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวาระ
พิจารณา คณะน าผลจากการสังเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาถึงผลดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงที่ดี 
โดยจะต้องด าเนินการก่อนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของปีนั้น ๆ  

6. น าแนวทางแก้ไข โครงการที่จะพัฒนา ไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการปีถัดไป 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ  คณะจะต้องน าแนวทางแก้ไข และโครงการที่จะพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
มาก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป  พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการ
ติดตามผล  
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7. ติดตามการพัฒนาเป็นรายไตรมาส คณะต้องติดตามผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระพิจารณา และให้
คณะกรรมการดังกล่าวให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
แบบฟอร์มและตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก  จ 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
การกรอกผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA 
Online ส่งสกอ. 

ขั้นตอน/กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
1.(check) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การรับการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

2 .  (Act)น าผลการประ เมินมาวิ เค ราะห์
สังเคราะห ์  

ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

3. (Plan)พิจารณาผลจากการสังเคราะห์ และ
น ามาวางแผน   

ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

4.(Do)หาวิธีทางแก้ ไข พัฒนาตามผลการ
สังเคราะห ์

ได้หาวิธี แนวทางแก้ไขในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

5.( Do)น าผลจากการสังเคราะห์ พร้อมแนวทาง
แก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวาระ
พิจารณา 

ได้ตรวจสอบวิธี และแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ   

6.( Do) น าแนวทางแก้ไข โครงการที่จะพัฒนา 
ไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการปีถัดไป 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ   

ได้น าวิธี แนวทางแก้ไขมาก าหนดในแผนฯ เพ่ือ
น าไปปฏิบัติต่อไป 

7. (check) ติดตามการพัฒนาเป็นรายไตรมาส ได้ติดตาม ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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6. เอกสารอ้างอิง 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 
มคอ.2 ของหลักสูตร 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) 

พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.(2558).คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.เพชรบุรี:เพชรภูมิการพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557. 

กทม :ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับหลักสูตร 
 แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 
 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
 แบบการเขียนโครงการ ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญผู้ประเมิน บันทึกข้อความเข้าร่วม

โครงการ 
 

8. ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ระบบ CHE QA Online ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่งานประกัน
คุณภาพได้พัฒนาขึ้น 
 MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

กระบวนการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรม/สัมมนา/KM ตัวบ่งช้ี 
 

โครงการปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

1. ชื่อโครงการ “การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” 
2. ความสอดคล้องกับ 

  2.1  ด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

   - ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

- ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

  2.2 ด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 2 

  2.3 ด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 7 

  2.4 ด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด สกอ.  มำตรฐำนที่  6 

3.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้พัฒนำตัวบ่งชี้ขึ้นใหม่ โดยใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 

เป็นต้นไป เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และมหำวิทยำลัย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้ปรับปรุงระดับกำร

พัฒนำของสถำบันอุดมศึกษำ โดยพิจำรณำเพ่ิมเติมในสำระที่เก่ียวข้องกับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี 

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548  รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.

2552 จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมรู้ควำมข้ำใจให้คณำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเกี่ยวกับ

รำยละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนระดับหลักสูตรที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 

กำรก ำกับมำตรฐำน  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นั กศึกษำ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  กำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินผู้เรียน  และองค์ประกอบที่6 สิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องกำรส่งเสริม 

พัฒนำนักศึกษำ กำรวำงระบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนอำจำรย์ต่อนักศึกษำในระดับ

บัณฑิตศึกษำ  ด้วยเหตุนี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงได้จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร เพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีได้น ำไปใช้เป็น

แนวทำงในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และน ำไปใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 

2557 เป็นต้นไป 

5.  ตวัชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายการด าเนินงาน 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  : 

   จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 

 

200  คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  : 

   ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับดี 

ตัวชี้วัดเชิงเวลำ  : 

      กำรจัดสัมมนำแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

4 ชั่วโมง  

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  : 

   ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดกำรประชุมฯ 

 

138 บำท :  คน 

6.   การด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

20 มกราคม –20 กุมภาพันธ์  2558 

1. ขั้นเตรียมการ 

- เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ 

- ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

  

2. ขั้นด าเนินการ 
 -  ติดต่อวิทยำกร 
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 -  เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมโครงกำร 
 -  ด ำเนินกำรประชุมตำมโครงกำร 
3.  ขั้นประเมินผลและรายงานผล 

-  ด ำเนินกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัด 

-  รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

  

หมายเหตุ : จัดโครงการในวันที่  11 กุมภาพันธ์  2558 

7.งบประมาณ   27,600  บาท    (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบำทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน รหัส 

1709045103  เป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย / รายการ งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน  

 1.  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  5  คน (3 ชั่วโมงๆ ละ    

      600  บำทx 3คน) (3ชั่วโมงๆละ1200x2คน)  เป็นเงิน 

12,600 

ค่าใช้สอย  

 1.  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  200 คน (200x25บำท) 5,000 

2. ค่ำจ้ำงท ำเอกสำร  200  ชุดๆ ละ  50  บำท  เป็นเงิน 
 

10,000 

 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 27,600 

*  หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 

8.สถานที่ด าเนินการ 

ณ  ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2   

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีได้ทรำบ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในใหม่ 

9.2  สำขำวิชำ/หลักสูตร  สำมำรถน ำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปใช้ใน
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป 

9.3  สำขำวิชำ/หลักสูตร  คณะ สำมำรถจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรือต้นสังกัดตำมเวลำที่ก ำหนด 
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

    ลงชื่อ ....................................................... ผู้เสนอโครงกำร 

              (นำงสำวน้ ำฝน   แสงอรุณ) 

           นักวิชำกำรศึกษำ 
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ก าหนดการ 

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ในวันที่ 11  กมุภาพันธ์  2558  เวลา 12.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 
 

เวลา หัวข้อ 
12.30 น.-13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 น. -15.00 น. กำรสัมมนำในหัวข้อ “กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร” โดย  
รองศำสตรำจำรย์เทื้อน  ทองแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมำลี  งำมสมบัติ  ผู้เชี่ยวชำญประกันคุณภำพ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ  บุญส่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล สมทรง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ 
ผู้ด ำเนินรำยงำน  นำงสำวน้ ำฝน   แสงอรุณ 
 

15.00 – 16.30 น. ถำม – ตอบ ปัญหำ และอุปสรรค ในกำรเตรียมรับกำรประเมิน 
16.30 น. ปิดโครงกำร 

 
หมำยเหตุ :  

1.ขอควำมกรุณำผู้เข้ำร่วมสัมมนำทุกทำ่นศึกษำรำยละเอียดเกณฑ์มำตรฐำน และตัวบง่ชี้ ระดบัหลักสูตร ปี 
พ.ศ.2557 พร้อมทั้งตั้งประเด็นค ำถำมก่อนล่วงหนำ้  

2. คู่มือที่แจกให้ส ำหรับผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน 2 ทำ่น  หำกหลักสูตรใดมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 2 ท่ำน 
ขอให้ส่งรำยชื่อมำรับคู่มือดังกลำ่วอีกคร้ัง  
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ตัวอย่างบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โและเชิญชวนเข้าร่วมครงการ 
 

            บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  งำนมำตรฐำนและประกันคณุภำพกำรศึกษำ      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุ ี
ที ่   คภ.  ว13 /2558    วันท่ี   22 มกรำคม  2558 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรสมัมนำโครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ ระดับหลกัสูตร   
พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) 

 

เรียน ประธำนหลักสตูรพยำบำลศำสตร์  
 
 ด้วย  งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  จะจัด
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ใหม่) ในวันที่ 11 
กุมภำพันธ์  2558  เวลำ 13.00 -16.30 น. ณ  ห้องประชุมวิทยำภิรมย์ 2 (รำยละเอียดตำมก ำหนดกำร) เพื่อให้ประธำน
หลักสูตร อำจำรย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ที่จัดกำรเรียนกำรสอนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และน ำไปใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557  เป็น
ต้นไป  
    

 ในกำรนี้  จึงขอเชิญท่ำนและอำจำรย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว และกรุณำส่งรำยชื่อ
ที่งำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ช้ัน  7 หรือ E –mail : 
Numfon0735@hotmail .com  ภำยในวันท่ี  3 กุมภำพันธ์  2558  
ทั้งนี้ ได้ส่งคู่มือประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 ให้หลักสูตร/สำขำวิชำ จ ำนวน 2 เล่ม ให้กับ
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำและขอให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำกรุณำศึกษำรำยละเอียดและเกณฑ์มำตรฐำนของตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร พร้อมทั้ง
ตั้งประเด็นค ำถำมก่อนล่วงหน้ำ และให้น ำคู่มือดังกล่ำวมำในวันสัมมนำด้วย (ไม่มีแจกหน้ำงำน) 
 
  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดเข้ำร่วมสัมมนำ   
 
     
     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล   สมทรง) 
             รองอธิกำรบด ี
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2. รวบรวมผลงานหลกัสตูร 9 เดือน 

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่ได้พัฒนาและออกแบบเพื่อให้

หลักสูตรกรอกผลการด าเนินงานของหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://qa.pbru.ac.th/ 

 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร...................................พ.ศ........... 

คณะ...............................มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

(1 สิงหำคม 2557ถึง 31 กรกฎำคม 2558) 

 

 

วัน เดือน ปี ที่รำยงำน 
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ค าน า 

 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินของหลักสูตร................................... คณะ................................................  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำของหลักสูตรในกำรจัดกำรศึกษำ  อีกท้ังเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนและเประ

เมินผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวคะแนนงตำมพันธกิจของหลักสูตร ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมระดับกำร

พัฒนำของสถำบันกำรศึกษำ ตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สภำพสังคม  เศรษฐกิจ  ควำมรู้และ

ทักษะในอนำคตที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน    

รำยงำนผลกำรด ำเนินของหลักสูตรครั้งนี้เป็นกำรรำยงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคู่มือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำพ.ศ.2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และคู่มือกำรประกัน

คุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ปีกำรศึกษำ 2557 (1 สิงหำคม 2557 - 31 กรกฎำคม  2558) 

โดยในระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 

กำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินผู้เรียน  และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร.........................  ขอขอบคุณทุกหน่วยงำนและทุกท่ำนที่ให้คะแนนมูล

ประกอบกำรรำยงำนครั้งนี้ให้สมบูรณ์ และร่วมสมำนสำมัคคีท้ังหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ท ำให้งำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตรสำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

       ลงชื่อ………………………………………. 
( ............................................... ) 

ประธำนหลักสูตร..................................................... 
          คณะ............................................................. 
        รำยงำนวันที่................................................. 
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สารบัญ 

    

  หน้า 
ค ำน ำ   
บทสรุป  ... 
ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ... 
 - ประวัติควำมเป็นมำของหลักสูตร ... 

 - ปรัชญำของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ... 

 - คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ... 

 - โครงสร้ำงของหลักสูตร ... 

 - สรุปผลกำรปรับปรุงตำมแผนกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ  ... 

ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ ... 
 - หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ... 

 - หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ ... 

 - หมวดที่ 3 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ... 

 - หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรำยวิชำของหลักสูตร ... 

 - หมวดที่ 5 กำรบริหำรหลักสูตร ... 

 - หมวดที่ 6 สรุปกำรประเมินหลักสูตร ... 

 - หมวดที่ 7 คุณภำพของกำรสอน ... 

 - หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้
ประเมินอิสระ 

... 

 - หมวดที่ 9 แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตร ... 

 - องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเติม ... 

ส่วนที่  3 สรุปผลกำรประเมินตนเอง (ตำรำง ส.1) ... 
ภาคผนวก  ค ำสั่งต่ำงๆ (ถ้ำมี) ... 
 ฯลฯ ... 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 รำยงำนฉบับนี้เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร         .คณะ..................................

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ซึ่งเป็นหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในปี พ.ศ.255… ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับปริญญำ

..... มีนักศึกษำจ ำนวน….. คน มีบุคลำกรจ ำนวน…..คน ประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ระดับ

ปริญญำตรี…..คน อำจำรย์ระดับปริญญำโท…..คน อำจำรย์ระดับปริญญำเอก……คน และเจ้ำหน้ำที่……….คน  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร..........................      เป็นไปตำมกระบวนกำรของระบบประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในในระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  โดยใช้เกณฑค์ู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ซึ่งได้ด ำเนินกำรประเมินในวันที่..... เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 

2558   โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ได้ประเมินคุณภำพจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร  ในรอบปี

กำรศึกษำ พ.ศ. 2557  (1 สิงหำคม 2557  ถึง 31 กรกฎำคม 2558)   

 ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร                       จำกกำรประเมิน จ ำนวน 6 องค์ประกอบ  14

ตัวบ่งชี้  โดยหลักสูตร                 ได้ประเมินตนเอง มีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ …….. ได้

คะแนนเฉลี่ย.................   พบว่ำ องค์ประกอบ1 กำรก ำกับมำตรฐำน...ผ่ำน/ไม่ผ่ำน.....มำตรฐำน  และ

องค์ประกอบที่มีผลกำรประเมินระดับดีมำก จ ำนวน ……องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่………………..และ

องค์ประกอบที่……… องค์ประกอบที่มีผลกำรประเมินระดับดี จ ำนวน ……องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ

ที…่……………..และองค์ประกอบที่……… องคป์ระกอบที่มีผลกำรประเมินระดับปำนกลำง จ ำนวน……

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่………………..และองค์ประกอบที่……… องค์ประกอบที่มีผลกำรประเมิน

ระดับน้อย จ ำนวน ……องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่………………..และองค์ประกอบที่……… เมื่อรวมผล

กำรประเมินทุกองค์ประกอบมีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ………… ได้คะแนนเฉลี่ย......................  

 ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในครั้งนี้  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ได้มี

กำรวิเครำะห์จุดเด่น  และโอกำสในกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นแนวทำงให้หลักสูตร                             มีกำร

พัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

(กำรเขียนบทสรุปผู้บริหำรให้เขียนเป็นควำมเรียงทั้งหมดประมำณ 1-2 หน้ำ 

ไม่มีตำรำงและไม่เขียนเป็นคะแนนๆ) 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ........................................พ.ศ............. 

คณะ........................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจ าปีการศึกษา ...........................  วันที่รายงาน....................................... 

 

ส่วนที่ 1    

บทน า 

 

 ข้อมูลพื้นฐานของ หลักสูตร...........................สาขาวิชา................................................................. 
 

 ประวัติควำมเป็นมำ  
............................................................................................................................. ................................ 

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

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

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

 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญา 

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

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

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

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

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

วิสัยทัศน์ 

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

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

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

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

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

พันธกิจ 

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

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

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

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

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

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

 คุณลักษณะของบัณฑิต 
............................................................................................................................. ................................ 

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

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

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

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

 โครงสร้ำงหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

 

 สรุปผลกำรปรับปรุงตำมแผนกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................ 
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ส่วนที่ 2 

หมวดที ่1 

ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร...................................................(ID 14 ตัว) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมำยเหตุ 
(กรณีที่เปลี่ยนอ.ประจ ำให้ระบุ
วันที่สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ) 

1.  1.   
2.   2.    
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

1.  …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.   ……………………………………...……..  
4.   …………………………………………….. 
5.  …………………………………………… 
6.  …………………………….………………. 
7.   ……………………………….……………. 
8.   ……………………………………...……..  
9.   …………………………………………….. 
10.  …………………………………………… 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ/วิทยากร) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 



                                                                                                   คู่ มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)   เพ่ือ

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
36 

 

  งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา                                        |   http://qa.pbru.ac.th  
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

1.  …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.   ……………………………………...……..  
4.   …………………………………………….. 
5.  …………………………………………… 
6.  …………………………….………………. 
7.   ……………………………….……………. 
8.   ……………………………………...……..  
9.   …………………………………………….. 
10.  …………………………………………… 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร  ตำรำงที่ 1.1-1 

ตำรำงที่ 1.1-2 
2 คุณสมบัติของอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร  ตำรำงที่ 1.1-2 
3 คุณสมบัติของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตำรำงที่ 1.1-2 
4 คุณสมบัติของอำจำรยผ์ู้สอน  ตำรำงที่ 1.1-3 

ตำรำงที่ 1.1-4 
5 คุณสมบัติของอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนพินธ์

หลักและอำจำรย์ทีป่รึกษำกำรคน้คว้ำอิสระ 
 ตำรำงที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนพินธ์
ร่วม (ถ้ำมี) 

 ตำรำงที่ 1.1-6 

7 คุณสมบัติของอำจำรยผ์ู้สอบวิทยำนิพนธ์    ตำรำงที่ 1.1-7 
8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำ 
 ตำรำงที่ 1.1-8 

9 ภำระงำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำวทิยำนิพนธ์และ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดบับณัฑติศึกษำ 

 ตำรำงที่ 1.1-5 

10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ  ตำรำงที่ 1.1-9 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 

(ระบุว่ำมีกำรปรับปรุงหลักสูตรคร้ัง
สุดท้ำยเมื่อใด) 

 

12 กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชีผ้ลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อกำรประกนัคุณภำพ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 ตำรำงที่ 1.1-10 

หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญำตรี ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตำมเกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 11 และ 
คะแนน 12  

2. เกณฑ์กำรประเมินคะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 7 และคะแนน 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภำระงำน  ของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ให้ระบุกำรขออนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยด้วย 

การประเมินตนเอง   องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.  

1.1 ผ่ำน  ผ่ำน 

    ไม่ผ่ำน 

 หลักสูตรได้มำตรฐำน 

    หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 

จุดเด่น 

1. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 
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หมวดที ่2 

ข้อมูลเชิงสถิต ิ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 
ปีกำรศึกษำที่
รับเข้ำ(ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

แผนรับ
นักศึก
ษำ 

จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ตกค้ำง 
รับ ร้อยละ

เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อยละ
เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อยละ
เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อยละ
เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อยละ
เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อยละ
เทียบปี
ผ่ำนมำ 

คง
อยู่ 

ร้อย
ละ

เทียบ
ปีผ่ำน
มำ 

2557                

2556                

2555                

2554                

2553                

หมำยเหตุ นักศึกษำที่อยู่เกินกว่ำอำยุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษำตกค้ำง 

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ …………………………………................................…………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีกำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 56 55 54 53 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีจบก่อนเวลำก ำหนด      

จ ำนวนบัณฑิตที่จบตำมก ำหนดเวลำ      

จ ำนวนบัณฑิตท่ีจบหลังก ำหนดเวลำ      

ร้อยละของจ ำนวนบัณฑิต      

 
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ………………………..............................…................………………… 
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…...……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประเมินคุณภาพ

บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ใน LO 5 ด้าน 

ข้อ Cds Name Cds Values 
ระดับปริญญาตรี (คะแนน1-4) 
1. จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
2. ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

3. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติระดับปริญญำตรี ตำมกรอบ TQF  

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผล=คะแนน3/
คะแนน1 

ระดับปริญญาโท (คะแนน5-8) 
5. จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ  
6. ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำโทตำมกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

7. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติระดับปริญญำโท ตำมกรอบ TQF  

8. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผล=คะแนน7/
คะแนน5 

ระดับปริญญาเอก (คะแนน9-12) 
9. จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ 
 

10. ผลกำรประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสำขำวิชำท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกตำมกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

11. ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติระดับปริญญำเอก ตำมกรอบ TQF  

12. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผล=คะแนน11/
คะแนน9 

หมายเหตุ  - บัณฑิตที่จบปีกำรศึกษำ 2556 

- จ ำนวนบัณฑติที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำ 
  กำรค ำนวณ 

........... 
=......... 

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



                                                                                                   คู่ มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)   เพ่ือ

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
40 

 

  งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา                                        |   http://qa.pbru.ac.th  
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 
 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

2.1 4.00 ........  คะแนน ..........  คะแนน ............... 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1.-1 รำยงำนผลกำรประเมินคณุภำพบณัฑิตจำกผู้ใช้บัณฑติ พ.ศ. 25...... 

 

TQF ต้องส ำรวจกำรได้งำนท ำของท ำของป.โท-เอกด้วย และวิเครำะห์ผลที่ได้ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (เฉพาะ ป.ตรี) 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ข้อ 
Cds Name Cds Values (ตน.) 

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีทั้งหมด  
2. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ  
3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอำชีพอิสระ) 
 

4. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
5. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ  
6. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบณัฑติศกึษำ  
7. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว  
8. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่อุปสมบท  
9. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่เกณฑ์ทหำร  
10. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีที่ไม่มีงำนท ำ  
11. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำตรทีี่ได้งำนท ำหรือประกอบ

อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลีย่) 
 

12. ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

วันที่ส ำรวจ ………………………    
หมายเหตุ  : ปีการศึกษา25..... ใชข้้อมูลบัณฑิตปี 25...... 
การค านวณ 

3x100 
= ……… 

………x5 
=………. 

2 100 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

2.2 (เฉพำะป.ตรี) ร้อยละ 80 ..... .......  คะแนน ........ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 รำยงำนผลกำรศึกษำภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี  พ.ศ. 25...... ตอบไมน่้อยกวำ่ร้อย

ละ 70 ของผู้จบกำรศึกษำ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (เฉพาะป.โท) 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ข้อ 
ค่าน้ า 
หนัก 

Cds Name 
Cds Values  

 

1. 0.10 - บทควำมฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
2. 0.20 - บทควำมฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
3. 0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำตหิรือใน

วำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในฐำนคะแนนมูลแต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติวำรสำร
เหล่ำนี้ ตำมประกำศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 

 

4. 0.60 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมลู TCIกลุ่มที่ 2  

5. 0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไ่ม่อยู่ในนฐำนคะแนนมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำน
คะแนนมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

6. 1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมูลระดับนำนำชำติ
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ ว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
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ข้อ 
ค่าน้ า 
หนัก 

Cds Name 
Cds Values  

 

7. 0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

 

8. 0.40 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน  
9. 0.60 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ  
10. 0.80 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
11. 1.00 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ  
12.  ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่   (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักข้อ 1-11)  
13.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำ)  
14.  ร้อยละของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ข้อ 12/ข้อ13)*100 

การค านวณ 

…ข้อ12……x100 
= ……… 

ข้อ14…x5 
=………. 

…ข้อ13……… 40 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

2.2 (เฉพำะโท) ร้อยละ 30 ร้อยละ..... ......... คะแนน ............. 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.2.-1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  จ ำนวน ......  คน 
2.2-2 รำยชื่อบทควำมวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์  สำรนิพนธ์ ของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำโท  สรปุดังน้ี 

น้ าหนัก รายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานพินธ์   
สารนิพนธ ์

ชื่อผู้ส าเร็จ วารสารที่ลงเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (เฉพาะ ป.เอก) 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ข้อ 
ค่าน้ า 
หนัก 

Cds Name Cds Values  

1. 0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ  

2. 0.50 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยูใ่นฐำนคะแนนมูลแต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่อ
อนุมัติวำรสำรเหล่ำนี้ ตำมประกำศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 

 

3. 0.60 - บทควำมที่ตีพมิพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมลู TCIกลุ่มที่ 2  

4. 0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนคะแนนมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

5. 1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

 

6.. 0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

 

7. 0.40 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน  
8. 0.60 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ  
9. 0.80 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
10. 1.00 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ  
11. 1.00 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่   (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักข้อ 1-10)  
12.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำ)  
13.  ร้อยละของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ข้อ 11/ข้อ12)*100 
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การค านวณ 

…ข้อ11……x100 
= ……… 

ข้อ 13x5 
=………. 

…ข้อ12……… 80 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

2.2 (เฉพำะเอก) ร้อยละ 60 ร้อยละ..... ......... คะแนน ............. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับคุณภาพ 

2.1  4.00 ........  คะแนน ..........  คะแนน  

2.2 (เฉพำะ ป.ตรี) ร้อยละ 80 ร้อยละ..... .......  คะแนน  

2.2 (เฉพำะ ป.โท) ร้อยละ 30 ร้อยละ..... .......  คะแนน  

2.2 (เฉพำะเอก) ร้อยละ 60 ร้อยละ..... ......... คะแนน  

ค่ำเฉลี่ยจำก 2 ตัวบ่งช้ี    (ข้อตบช.2.1+2.2)/2  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น 

 1. 

 2.  

โอกาสในการพัฒนา 

 1. 

 2. 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรรับนักศึกษำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำม
และปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

  

 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำ
กำรกระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำร
จำกผลกำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีกำรเรียนรู้โดยด ำเนินกำรตำม
วงจร PDCA มำกกว่ำหนึ่งรอบหรือมี
กำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมนิกระบวนกำร 

 มีกำรปรบัปรงุ/พฒันำ/
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมนิ 

 มีผลจำกกำรปรบัปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มี แ น วท ำ งป ฏิ บั ติ ที่ ดี  โด ย มี
หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี
ได้ชัดเจน 

  

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

3.1 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
- กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์  แก่บัณฑิตศึกษำ 
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏบิัติ/กำร
ด ำเนินงำน 

  

 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/กำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำร
กระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/กำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำรจำกผล
กำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก   
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/กำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีกำรเรียนรู้โดยด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA 
มำกกว่ำหนึ่งรอบหรือมีกำรจัดกำรควำมรู้ใน
กระบวนกำรด ำเนินงำน 

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไก ไปสู่กำรปฏิบตัิ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมนิกระบวนกำร 

 มีกำรปรบัปรงุ/พฒันำ/กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรบัปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี  โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 

  

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

3.2 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ 
- กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรคะแนนร้องเรียนของนักศึกษำ 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไมม่ีกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

  

 1  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   

 2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

  

 3  มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบ
ทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
ขึ้นในบำงเรื่อง 

  

 4  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้
ในทุกเรื่อง 

  

 5  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่ โดดเด่น 
เที ยบ เคี ยงกับหลักสูตรนั้ น ใน
ส ถ ำบั น ก ลุ่ ม เดี ย วกั น  โด ย มี
หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
กรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถ 

ให้เหตุผลอธิบำยว่ำเป็นผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นอยำ่งแท้จริง 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

3.3 4 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับคุณภาพ 

3.1  3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

3.2 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

3.3 4 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

ค่ำเฉลี่ยจำก 3 ตัวบ่งช้ี    (คะแนนตบช.3.1+3.3)/3  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น 

 1. 

 2.  

โอกาสในการพัฒนา 

 1. 

 2. 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น

ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 
- ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
- ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำม
และปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

  

 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำ
กำรกระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำร
จำกผลกำรประเมิน 
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 4  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำร
จำกผลกำรประเมิน 

 มีกำรเรียนรู้โดยด ำเนินกำรตำม
วงจร PDCA มำกกว่ำหนึ่งรอบหรือมี
กำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

  

 5  มีระบบ มีกลไก 

  มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่ กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

  มีกำรประเมินกระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ/
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมนิ 

 มีผลจำกกำรปรบัปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบตัิที่ดโีดย 
มีหลกัฐำนเชิงประจักษ ์
ยืนยัน และกรรมกำร 
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ 
ให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็น 
แนวทำงปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.1 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย 

 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก 

 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร 

  4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีไดร้ับกำรอ้ำงอิงในฐำนคะแนนมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 

 แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   

- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
แทนค่าตามสูตร 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก   (น ำผลจำก มคอ.2 มำค ำนวณ)  TQF ไม่ได้ระบุ! 

.....  
X100 = ..... 

.....  
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในคะแนน 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

...... 
X 5 = …… 

20 หรือ60หรือ100 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.2.1 

ป.ตรีร้อยละ>14 
ป.โทร้อยละ>42 
ป.เอกร้อยละ>70 

 

ร้อยละ...... ......... คะแนน ............. 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์

รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์

รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์รวมกันท่ีก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 แทนค่าตามสูตร 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

.....  
X100 = ..... 

.....  
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในคะแนน 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
..... 

X 5 = ..... 
60หรือ80หรือ100 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.2.2 
ป.ตรีร้อยละ>42 
ป.โทร้อยละ>56 
ป.เอกร้อยละ>70 

ร้อยละ...... ......... คะแนน ............. 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ข้อ 
ค่าน้ า 
หนัก 

Cds Name Cds Values  

1. 0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ

 

2. 0.50 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในฐำนคะแนนมูลแตส่ถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติวำรสำรเหล่ำนี้ ตำมประกำศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ ว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำ
เป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกำศ 

- ผลงำนได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 

 

3. 0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมลู 
TCIกลุ่มที่ 2  

 

4. 0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำน
คะแนนมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับสำกลนอกเหนือจำกฐำนคะแนนมลูระดับนำนำชำตติำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
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สภำสถำบันอนุมัติและจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall,s list) หรือมีกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนคะแนนมูล TCIกลุ่มที่ 1 

5. 1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนคะแนนมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบยีน 
- ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
- ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่

ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

 

6.. 0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

 

7. 0.40 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับสถำบัน  
8. 0.60 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำต ิ  
9. 0.80 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
10. 1.00 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ  
11. 1.00 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่   (ผลรวมถ่วงน้ ำหนักข้อ 1-10)  
12.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด   
13.  ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ข้อ 1+11) 

14.  ร้อยละของผลงำนของผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไดร้ับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

(ข้อ 12/ข้อ13)*100 

 แทนค่าตามสูตร 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ข้อ13  
X100 = ..... 

ข้อ 12..  
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในคะแนน 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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ข้อ 14 
X 5 = ..... 

20หรือ40หรือ60 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.2.3 
ป.ตรีร้อยละ>14 
ป.โทร้อยละ>28 
ป.เอกร้อยละ>42 

ร้อยละ...... ......... คะแนน ............. 

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลูของ TCI หรือ SCOPUS ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
เกณฑ์การประเมิน   

 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=2.5  
 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= 3.0  
 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=0.25 

คะแนน บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Cds Name) จ ำนวน  หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. ฐำนคะแนนมูลระดับชำติ TCI   
2. ฐำนคะแนนมูลระดับนำนำชำติ Scopus   
3. รวมบทควำมทีไ่ด้รับกำรอ้ำงอิง    
4. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด   
5. ค่ำคะแนนท่ีได ้   
ย้อนหลัง 5 ปี 

สูตรการค านวณ 

1. จ ำนวนบทควำมที่ได้รบักำรอ้ำงอิงต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสตูร=
จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

 

.....  
= ..... 

.....  
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2.แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในคะแนน 1 เทียบกับคะแนนเตม็  5 

 คะแนนท่ีได้    = 
จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ให้คะแนนเต็มเท่ำกับ  𝟓
 X 5  

..... 
X 5 = ..... 

2.5หรือ3.0หรือ0.25 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.2.4 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี >1.75 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และสุขภำพ >2.1 
กลุ่มมนุษยศำสตร์ >0.175 

......... คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

4.2.1  ร้อยละ...... ......... คะแนน 

4.2.2 ร้อยละ...... ......... คะแนน 

4.2.3 ร้อยละ...... ......... คะแนน 

4.2.4 ....คะแนน ....คะแนน 

ค่ำเฉลี่ยจำก  

ตัวบ่งช้ีย่อย  
 (คะแนนตบช.4.2.1+4.4)/4 หรือ 3 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ของอำจำรย์ 
- ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ กำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 

  

 1  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน
บำงเรื่อง 

  

 2  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

  

 3  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
ขึ้นในบำงเรื่อง 

  

 4  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้
ในทุกเรื่อง 

  

 5  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่ โดดเด่น 
เที ยบ เคี ยงกับหลักสูตรนั้ น ใน
ส ถำบั น ก ลุ่ ม เดี ย วกั น  โด ย มี
หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยว่ำเป็นผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นอย่ำงแท้จริง 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

4.3 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับคุณภาพ 

4.1  3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

4.2 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

4.3 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

ค่ำเฉลี่ยจำก 3 ตัวบ่งช้ี    (คะแนนตบช.4.1+4.3)/3  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 4 

จุดเด่น 

 1. 

 2.  

โอกาสในการพัฒนา 

 1. 

 2. 
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หมวดที่ 3 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

การวิเคราะห์แนวโน้มของการได้งานท าของบัณฑิต (3 ปี ย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 

ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา 
2556   
2555   
2554   
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา........................ 

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

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา...................... 

................................................................................................................................................................... 
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หมวดที ่4 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ5 ของแต่ละวิชำ) 

รหัส ช่ือวิชำ ภำค/ 
ปีกำร 
ศึกษำ 

ร้อยละกำรกระจำยของเกรด จ ำนวนนักศึกษำ 
A B+ B C+ C D+ D E W AU I IP P S ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่ำน 

                  
                  
                  

 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 

รหัส ช่ือวิชำ ภำค/ 
ปีกำร 
ศึกษำ 

ร้อยละกำรกระจำยของเกรด จ ำนวนนักศึกษำ 
A B+ B C+ C D+ D E W AU I IP P S ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่ำน 

                  
                  
                  

วิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมป่กติ 

การเปิดรายวิชาท่ีไมไ่ด้สอนตามแผน / สอนเนือ้หาไมค่รบถ้วน 
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หมวดที ่5 

การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน
อ้างอิง 

    
    
    
    

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ำมำจำก มคอ.5 ของแต่ละวิชำ) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน
อ้างอิง 

       
       
       
       
       
       
       

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวคะแนนที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 
      
      
      
      
      

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- หลักคิดในกำรออกแบบหลักสูตร  คะแนนมูลที่ใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ (สอดคล้องกับตลำดแรงงำน
และประเทศ) 

- กำรพิจำรณำอนุมัติหัวคะแนนวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏบิัติ/
กำรด ำเนินงำน 
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/
กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำร
กระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/
กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/
กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/บูรณำกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น ชัดเป็น
รูปธรรม 

  

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบตัิ/
กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/กระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น ชัดเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

5.1 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรพิจำรณำก ำหนดผู้สอน 
- กำรก ำกับ  ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ.3 และ มคอ.5 
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
- กำรก ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรฝึกปฏิบัติในระดับปริญญำตรี 
- กำรบูรณำกำรพันธกิจต่ำงๆกับกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี 
- กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระและกำรตีพิมพ์ผลงำนใน

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และบรรลผุลตาม LO 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำม
และปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 2  มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร

ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ

กระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

  

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ/
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรบัปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบตัิที่ดโีดยมีหลักฐำน
เชิงประจักษย์ืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตผุล
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
อธิบำยกำรเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ดี
ได้ชัดเจน 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

5.2 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3  การประเมินผู้เรียน 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำม
และปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

  

 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

  



                                                                                                   คู่ มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)   เพ่ือ

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  
70 

 

  งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา                                        |   http://qa.pbru.ac.th  
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนกำร 

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุ ง พัฒนำพัฒนำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจน 

  

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชดัเจน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัตทิี่ดีโดยมหีลกัฐำน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยกำรเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

5.3 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เกณฑ์การประเมิน   

มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 3.50 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.00 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.50 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.75 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 5 
 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง: 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) ผ่านตาม
เกณฑ ์

ไมผ่่าน
ตามเกณฑ์ 

หลักฐานอ้างอิง 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน ตดิตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

   

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคณุวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำ
มี) 

   

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอยีดของประสบกำรณ์    
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) ผ่านตาม
เกณฑ ์

ไมผ่่าน
ตามเกณฑ์ 

หลักฐานอ้างอิง 

ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำร
เปิดสอนในแตล่ะภำคกำรศึกษำใหค้รบทุกรำยวิชำ 

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณภ์ำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รำยวิชำ 

   

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 
ภำยใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

   

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
รำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 

   

7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรอื 
กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนท่ี
รำยงำนใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

   

8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

   

9) อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรทุกคนได้รบักำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรอื
วิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ไดร้ับกำรพัฒนำ
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

   

11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภำพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

   

12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

   

13)     
14)     
15)     

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้    
จ ำนวนตัวบ่งช้ีที่ด ำเนินกำรผ่ำนเฉพำะตัวบ่งช้ีที่ 1-5    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5    
จ ำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด ำเนินกำรผ่ำน    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้    
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

5.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ ...... ......... คะแนน ............. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับคุณภาพ 

5.1  3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

5.2 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

5.3 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  

5.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ ...... ......... คะแนน  

ค่ำเฉลี่ยจำก 4 ตัวบ่งช้ี  3.01  (คะแนนตบช5.1+5.4)/4  

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น 

 1. 

 2.  

 

โอกาสในการพัฒนา 

 1. 

 2. 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนในประเด็น
ที่เก่ียวคะแนนดังต่อไปนี้ 

- ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 0  ไม่มรีะบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคดิในกำรก ำกับตดิตำม
และปรับปรุง 

 ไม่มีหลักฐำน 

  

 1  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

  

 2  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 ไม่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนกำร 

  

 3  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

  

 4  มีระบบ มีกลไก   
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ตน คะแนน เกณฑ ์ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  / พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 5  มีระบบ มีกลไก 

 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/กำรด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน กระบวนกำร 

 มี ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง  / พั ฒ น ำ
กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน 

 มีแนวทำงปฏิบัตทิี่ดีโดยมหีลกัฐำน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยกำรเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

  

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 

 บรรลุ   ไม่บรรลุ 

6.1 3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน ............. 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การ

ประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับคุณภาพ 

6.1  3 คะแนน ....คะแนน ......... คะแนน  
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 

 1. 

 2.  

โอกาสในการพัฒนา 

 1. 

 2. 

หมวดที่ 6 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

 

 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  

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

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

……………………………………………….................................................................................................................  
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวคะแนน (ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้เกี่ยวข้อง และจากภายนอก) 

กระบวนกำรประเมิน 

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

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 

 

 

ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน  

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

……………………………………………….................................................................................................................  
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หมวดที่ 7  

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ++ วิธีการอื่น ๆ เช่น

การทวนสอบ 

(น ำมำจำก มคอ5 แต่ละวิชำ) 

รหัส ช่ือวิชำ ภำค
กำรศึกษำ 

เฉลี่ยผลกำร
ประเมินโดย
นักศึกษำ 

แผนกำรปรับปรุง การด าเนินงานท่ีปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 
ท าแล้ว ยังไม่ได้ท า 

       

       

       

       

       

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม……………………………………………………………….............………………… 

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

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง  

คุณธรรมจริยธรรม    

ควำมรู ้    

ทักษะทำงปัญญำ    
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง  

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคล

และควำมรับผดิชอบ 

   

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 

กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

   

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  

จ ำนวนอำจำรย์ใหม่ ………………………. จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ………………… 

ระบุ สำระส ำคัญในกำรด ำเนินกำร / สรุปกำรประเมินจำกอ.ที่เข้ำร่วม / แนวทำงอ่ืน ๆ หำกไม่มีกำร

ปฐมนิเทศ 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ว/ด/ป หน่วยงานที่จัด กิจกรรมที่จัด 

หรือเข้าร่วม 

สถานทีจ่ัด ประเภทบุคลากร (คน) ประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับแต่ละกิจกรรม 

หลักฐานอ้างอิง 

ภายใน

สถาบัน 

ภายนอก

สถาบัน 
 วิชาการ สนับสนุน 

         

         

         

         

สรุปข้อคิดเหน็และประโยชน์ที่ผู้ เข้าร่วมได้รับ 
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หมวดที ่8   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมินอิสระ 

ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

 

หมวดที ่9 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
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2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตร (จ ำนวนหน่วยกิต รำยวิชำแกน รำยวิชำเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 

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

2. ข้อเสนอในกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหำในรำยวิชำ กำร

เปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอนและกำรประเมินสัมฤทธิผลรำยวิชำฯ) 

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

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

3. กิจกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน     

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

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

3 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 

ระบุแผนกำรปฏิบัติกำรแต่ละแผน วันที่คำดว่ำจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอรับรองว่า รายงานข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ ถ้ากรณีตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าไม่ได้

ด าเนินการตามนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัย 

 

1.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ______________________________________________________ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 

2.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ______________________________________________________ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 

3.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ______________________________________________________ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 

4.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ______________________________________________________ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 

 

ประธำนหลักสูตร : _______________________________________________________________ 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : ____________________ 
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ส่วนสรุปผลการประเมนิ  
ตำรำงที่ ... ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1      

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1     
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำตรี) บัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำในระดับปริญญำโทท่ีไดร้บั กำร
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำ
และผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกทีไ่ดร้ับ 
กำรตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ     

ตัวบ่งช้ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ     

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย ์     

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย ์     
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ     
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ตำรำงที่ ... ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

หลักสตูร  
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกที่ได้รบักำรอ้ำงอิงใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติตอ่จ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร  

  

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย ์     
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร     

ตัวบ่งช้ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

    

ตัวบ่งช้ี 5.3 กำรประเมินผู้เรยีน     

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

    

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5     
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6     
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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ตารางท่ี...... การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชีใ้

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1 , 2.2   

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -   

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -   

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินฯ 
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ตัวอย่างค าสั่ง โครงการ ก าหนดการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มการสรุปผลการประเมิน 
 

ตำรำงที่ ... ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1      

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1     
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำตรี) บัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้
งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและ
ผู้ส ำเรจ็กำรศกึษำในระดับปริญญำโทท่ีไดร้บั กำร
ตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำ
และผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกทีไ่ดร้ับ 
กำรตพิีมพ์และหรือเผยแพร ่

 
 

  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ     

ตัวบ่งช้ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ     

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย ์     

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย ์     
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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ตำรำงที่ ... ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

  
  

 
ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกที่ได้รบักำรอ้ำงอิงใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติตอ่จ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร  

  

  
 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย ์     
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร     

ตัวบ่งช้ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

    

ตัวบ่งช้ี 5.3 กำรประเมินผู้เรยีน     

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

    

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5     
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6     
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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ตารางท่ี...... การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชีใ้

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1 , 2.2   

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -   

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -   

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 
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ตัวอย่างสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
น าเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
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ตัวอยา่งสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร น าเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
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ภาคผนวก ง 
ขั้นตอนการกรอกระบบ CHE QA Online 

(สำมำรถดำวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 
เว็บไซต์ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  http://qa.pbru.ac.th) 
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