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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถ
นํากระบวนการประกันคุณภาพไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพ 
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1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการประกันคุณภาพสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนจัดทําแผนการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินการตามแผน 
และติดตามผลการดําเนินงาน ขั้นตอนประเมินผลการดําเนินงาน และขั้นตอนปรับปรุงการดําเนินงาน  

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปนเกณฑที่นา
พอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ดาน 
อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแตละองคประกอบ คุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Audit 
checklist) และตัวบงช้ีคุณภาพ (Quality indicators) ที่กําหนดเพ่ือเปนหลักประกันแกผูที่มีสวนเก่ียวของ
และสาธารณชนไดมั่นใจวาสถานศึกษาแหงน้ันสามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพ่ือเปนการประกันคุณภาพและ
ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยงานเจาภาพหลัก หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย ไดแก กองกลาง กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนา
นักศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 

(1) อธิการบดี 1. ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
2. อนุมัติงบประมาณโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

(2) กองนโยบายและแผน 1. มอบนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดสงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหทราบ 
3. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานและจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. มอบหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6. จัดทําแบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามหลักสูตร มคอ.7 
และรายงานการประเมินตนเอง  
7. จัดทําแบบฟอรมแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) 
8. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ 

(3) หนวยงานเจาภาพหลัก 1. ดําเนินการและเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา ในระดับหลักสูตร และระดับหนวยงานตามตัวบงช้ีที่ไดรับ
มอบหมาย  
2. ประสานงานและผลกัดันการดําเนินงานการประกันคุณภาพใน
ระดับหนวยงาน 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพในระดับหนวยงาน 
4. รวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอางอิงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและรายงาน
การประเมินตนเองผานระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 
5. สอบทานความถูกตองของขอมูลกับหนวยงานในระดับคณะวิชา 
หรือหนวยงานเทียบเทา 

(4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

1. กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พิจารณาลงนามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน 
3. พิจารณาลงนามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับและติดตามการ
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผดิชอบ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
4. พิจารณามอบหมายตัวบงช้ีระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน 

(5) คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. พิจารณาเห็นชอบผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน 
ประจําปการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
2. พิจารณาเห็นชอบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับหนวยงาน ของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
3. พิจารณาเห็นชอบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน  
4. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ประจําปการศึกษา ระดับหลกัสูตร และระดับหนวยงาน 

(6) อาจารยประจําหลักสูตร 
และผูรับผิดชอบตัวบงช้ีระดับ
หนวยงาน 

1. จัดทํา รวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีที่เ ก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตลอดจนเอกสาร/หลักฐาน
อางอิงตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
หลักสูตร มคอ.7 ในรูปแบบเอกสาร และบันทึกขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร มคอ.7 ผานระบบ CHE QA Online 
2. จัดทํา รวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ีที่เก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงาน ตลอดจนเอกสาร/หลักฐาน
อางอิงตางๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในรูปแบบเอกสาร 

 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรบับริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : สกอ. มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  

ผูรับบริการ : คณะ และ หลักสูตร 1.ความรูความเขาใจ ดานการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.หลักสูตรไดรับการข้ึนทะเบียนหลักสูตรเพ่ือการ
เผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)  

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย/สกอ. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพการศึกษาเปนไป
ตามท่ี สกอ. กําหนด 

คูความรวมมือ : เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9) มาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน รับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

10) ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

11) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดทีส่าํคัญ  ที่มาของขอกําหนดทีส่ําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบยีบ 
ขอบังคบั ผูสงมอบ 

ผูเรียน/
ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

คุณภาพของคณะและหลักสูตรได
มาตรฐานตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิัตงิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

 
 
 
 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบติังานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

คําจํากัดความ 
       ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการการปฏิบัติงานเริ่มตนดวยการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผนและติดตามผลการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับหนวยงาน 

7 วัน งานประกันคุณภาพ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับหนวยงาน 

2. จัดทํานโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

2 วัน งานประกันคุณภาพ ประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

3. จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3 วัน งานประกันคุณภาพ แผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับหนวยงาน 

60 วัน งานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับ
หนวยงาน 

5. ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน 
และกําหนดมอบหมายตัวบงช้ี 

7 วัน งานประกันคุณภาพ - บันทึกขอความ 
- ตารางมอบหมายตัว
บงช้ี 

6. จัดโครงการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7 วัน ภาควิชา และ งาน
ประกันคุณภาพ 

โครงการสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
เกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน 

15 วัน งานประกันคุณภาพ - แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับ
หนวยงาน 
- แบบฟอรมผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
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(Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร และ
ระดับหนวยงาน 

8. นําผลผลการดําเนินงานตาม
เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร และระดับ
หนวยงาน เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

7 วัน งานประกันคุณภาพ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

9. รวบรวมรายช่ือคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
ตามบัญชีรายช่ือ สกอ. สงให
หลักสูตรพิจารณารายช่ือ 

60 วัน งานประกันคุณภาพ บัญชีรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ของ สกอ. 

10. จัดทําคําสัง่แตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร 

15 วัน งานประกันคุณภาพ คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

11. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
และ รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  

60 วัน หลักสูตร 
และ ผูรับผิดชอบ 
ตัวบงช้ีหนวยงาน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

12. รายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) และ 
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ลงในระบบ CHE QA 
ONLINE 

30 วัน อาจารยประจํา
หลักสูตร 

และ งานประกัน
คุณภาพ 

ระบบ CHE QA ONLINE 

13. จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับหนวยงาน 

15 วัน งานประกันคุณภาพ - โครงการตรวจประเมิน 
- กําหนดการตรวจ
ประเมิน 

14. รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับหนวยงาน 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

7 วัน งานประกันคุณภาพ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

15. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร และระดับหนวยงาน 

30 วัน หลักสูตร 
และ ผูรับผิดชอบ 
ตัวบงช้ีหนวยงาน 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร และ
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ระดับหนวยงาน 
16. จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หนวยงาน 

30 วัน งานประกันคุณภาพ รายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหนวยงาน 

 
 

 7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
FM-QA-01 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร และ ระดับหนวยงาน 
FM-QA-02 แบบฟอรมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร และ ระดับหนวยงาน 
FM-QA-03 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
FM-QA-04 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.  
  2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  5. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
  6. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 
  7. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  8. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  เปาหมาย  4.35 
 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพน้ัน มีระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 

ตุลาคม รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คณบดี 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

กระบวนการ 
2. ดําเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

มกราคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับ 
บัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กันยายน หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คณบดี 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร และ ระดับหนวยงาน 
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แบบฟอรมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan)  

ระดับหลักสูตร และ ระดับหนวยงาน 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงาน 

ของหลักสูตร (มคอ.7) 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)  
ที่เปนรายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) 
ประจําปการศึกษา 2560 

(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

 
 

หลักสูตร……………………………………………พ.ศ. …………… 
คณะ/วิทยาลัย…………………………………… 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 
 
 

 

รายงาน ณ วันที่ ... เดือน..............พ.ศ. 2561 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

 หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 ได/ไมไดมาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับ................. (...... คะแนน) ตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (14 ตัวบงช้ี) โดยมีจํานวน ..... องคประกอบ อยูใน
ระดับดีมาก (องคประกอบที่ ...........) มีจํานวน ...... องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบที่ ........ ) และ
มีจํานวน ...... องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ ........ ) อยูในระดับนอย (องคประกอบที่ 
........ ) 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 1 ผาน/ไมผาน  

องคประกอบที่ 2 
   

องคประกอบที่ 3 
   

องคประกอบที่ 4 
   

องคประกอบที่ 5 
   

องคประกอบที่ 6 
   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

   

 

ขอเสนอแนะเรงดวนเพื่อการพัฒนาคณุภาพของหลักสตูร 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เปนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับน้ีขึ้นมาเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ภายใตระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี โดยการรวบรวมและสังเคราะหผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 
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 หวังเปนอยางย่ิงวารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ที่เปนรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report) ฉบับน้ี จะสะทอนผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเปนโอกาสใหหลักสูตร
.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา นําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศในอนาคต รวมทั้งเปนการใหความเช่ือมั่นแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ตอคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร
................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

 ทายน้ี ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและมี
ความมุงมั่นที่จะรวมกันพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเน่ือง จนทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตร .................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําเร็จไปไดดวยดี 

 

 

 

 

............................................................ 
ประธานหลักสูตร................................................................... 

วันที่......................................... 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

บทนํา……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

ช่ือหลักสูตร.....................................................................................................................  

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร.......................................................................................  

ผลการปรับปรงุตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา..........................................  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป................................................................................................  

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

วัตถุประสงคหลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………… 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสตูร....................................................................  

    รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร..........................................................................................  

คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสตูร.........................................................................................  

รายช่ืออาจารยผูสอน........................................................................................................  

สถานที่จัดการเรียนการสอน..............................................................................................  

ตัวบง ช้ี 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา........................................................................................... 

 

หมวดที่ 2 อาจารย...........................................................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.......................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย..........................................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย......................................................................................  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต..........................................................................................  

ขอมูลนักศึกษา.....................................................................................................  

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา..............................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศกึษา............................................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา...................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา....................................................................................  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา..................................................................................................  

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา.......................................................................  

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป...  

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ.............  

การวิเคราะหผลที่ได.........................................................................................................  

หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร.....  

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร.............................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร.........................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน.............................  

    ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมนิผูเรียน.......................................................................................  

    ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF…………………………………….. 
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เรื่อง หนา 

    การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ......................................................................  

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา................................................................................  

รายวิชาที่สอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา........................................................................  
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลกัสูตร  
 ……………. 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1. 
 2. 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสตูร 
 1. 
 2. 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

ตามมคอ.2 ชุดปจจุบัน หมายเหตุ  
1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  

 

คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบนั) 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา 

1 *   
2 *   
3 *   
4    
5    

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

รายชื่ออาจารยผูสอน 
อาจารยผูสอน คุณวุฒ ิ ประสบการณวิจัย 

   
   

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ............................................................... 
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี
,ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 
 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตร......................... สาขาวิชา
.................      มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาจํานวน     .......  คน ดังนี้ 

1. * 
2. * 
3. * 
4.  

      5. 
หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

B.Sc.Chem 1.1-1-01 เลมหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
ที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (ระดับปริญญา
ตรี,ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก) 

อาจารยประจําหลักสูตร................................... สาขาวิชา
.................      มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
     1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  ......... คน 
     2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  .......... คน  และ 
     3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ........ คน 
     อีกทั้งอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย .......... คน 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

B.Sc.Chem 1.1-2-01 ขอมูลรายบุคคลของอาจารย
ประจําหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ) 

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ระดับ ป.
บัณฑิต ,ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน (ระดับ ป.บัณฑิต ,ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ (ระดับปริญญาโท และ
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ระดับปริญญาเอก) 
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
(ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก) 

  

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของสําเร็จการศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก) 

  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
(ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) 

  

11.การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 
(ระดับปริญญาตร,ีระดับ ป.บณัฑิต ,ระดับปรญิญาโท และ
ระดับปริญญาเอก) 

หลักสูตร.......................... เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........... 
ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. ............ ปจจุบันมี
นักศึกษากําลังศึกษาในชั้นปที่ ...... 

 

ตัวอยางการต้ังชื่อรหัสเอกสาร 
B.Sc.Chem 1.1-1-01 
 B.Sc.Chem =   ชื่อยอหลักสูตร 
 1.1 =   ชื่อตัวบงชี้ 
  1 =   หมายเลขเกณฑการประเมิน (ขอ) 
  01 =   หมายเลขเอกสาร 
 
ผลการดําเนินงาน 
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ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตร........................................ สาขาวิชา....................      “ผาน/ไมผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 
 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 4.1.1 การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  

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

 
 4.1.2 การบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
 ..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
 4.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบงชี้ที ่4.2    คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา    

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย  
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI  
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

 
วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 
 
คาคะแนนที่ได =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จํานวนประเด็นทั้งหมด           
 
 
ผลการดําเนินการ 
ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผลการดําเนินการ 

รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก … คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด … คน 
รอยละของอาจารยประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก  รอยละ … 
เทียบคะแนนเตม็ 5 = รอยละ .... ขึ้นไป … คะแนน 

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ  
 
ผลการดําเนินการ 

รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ … คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด … คน 
รอยละของอาจารยประจําที่ทีด่าํรงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ … 
เทียบคะแนนเตม็ 5 = รอยละ ... ขึ้นไป …. คะแนน 
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รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายชื่อตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพหรอืเผยแพร ... คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด ... คน 
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร ตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ ... 

เทียบคะแนน 5 คะแนน ... คะแนน 
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ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที่ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (อาจารยประจํา

หลักสูตร) 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ  

0.40   

         -   บทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจยัฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบรูณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00   
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ลําดับที่ ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

    ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
 -   ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1.00   

 -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน  

1.00   

 -   ตําราที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว  

1.00   

 -   หนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

1.00   

 -   งานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

1.00   

 -   ตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทาง 
    วิชาการ แตไมไดนํามาขอรบัการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลกัสูตร  
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ป 

สถานที่/จงัหวดั/ประเทศที่จัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

    
    
    
    
    

 

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสตูรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI  
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร   
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ผลการดําเนินงาน 

แหลงทีง่านวิจยัไดรับการอางอิง 
จํานวนบทความที่ไดรับการอางองิ 

ป พ.ศ. ……. ป พ.ศ. ……. ป พ.ศ. ……. ป พ.ศ. ……. ป พ.ศ. ……. 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร      
รวมจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus 

     

จํานวนบทความวิจัยที่ ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI 

     

จํานวนบทความวิจัยที่ ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล Scopus 

     

รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร 

     

คะแนนที่ไดเม่ือเทยีบตามกลุมสาขา...................................................................... เทากับ....... 
 
รายการหลักฐานอางองิ 
ขอมูลรายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําหลักสูตร   

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัที่
ไดรับการอางองิ 

รายชื่อผูเขียน
บทความวิจยั/ผูเขียน

รวม/สังกัด 

ชื่อบทความที่
อางอิง 

ชื่อวารสาร/
ฐานขอมูล 
ที่ไดรับการ

อางอิง 

วันเดือนป 
ที่อางองิ 

      

      

      

 
ผลการดําเนินการในภาพรวม 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนินการ คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลพัธ 

ตัวหาร 
4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 รอยละ …. …. คะแนน 
 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตําแหนง
ทางวิชาการ 

 รอยละ …… …. คะแนน 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  รอยละ …… ... คะแนน 
 

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI  และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

  ... คะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ย   …. คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

3.51 คะแนน    
 
ตัวบงชี้ที ่4.3    ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ยอย 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร         
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร      
 
ผลการดําเนินงาน  อธิบายการายงานผลการดําเนินงาน แนวโนมในการดําเนินงาน  
 4.3.1 การคงอยูของอาจารย  

 ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3    

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจาํหลักสตูร 

 

ตัวบงชี้ที ่  
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบงชีท้ี่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่  4.2  คุณภาพอาจารยประจํา
หลักสูตร 

..... คะแนน 
ป.ตร/ีโท = 4.2.1+4.2.2+4.2.3/3 

ป.เอก = 4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4/4 

..... คะแนน 
 

    ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ ….. ..... คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ
การอางองิในฐานขอมูล TCI  และ Scopus 
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
(เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 

อัตราสวน……. ..... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจํา
หลักสูตร 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงาน 
องคประกอบที ่4 

...... คะแนน 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศึกษาที่รับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

2556      
2557      
2558      
2559      
2560      

 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
องคประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1    การรับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.1.1 การรับนักศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
  
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2    การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
  
 3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...… 
  
 3.2.3 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
ตัวบงชี้ที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบผลการดําเนินงาน 
  

ขอมูลนักศึกษา ตัวอยางการรายงานอัตราการคงอยู และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผน 
การศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาที่
รับเขา  

 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
รอยละการคงอยู 

2556 2557 2558 2559 2560 

2556 50 50 50 44 44 - = 88 (44*100/50) 
2557 50 - 50 49 48 48 96 
2558 45 - - 45 45 45 100 



คูมือการปฏบัิติงานกระบวนการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 55 
 

2559 55 - - - 55 52 - 
2560 50 - - - - 50 - 

อัตราการคงอยู  =  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 3 
                           จํานวนนักศึกษารับเขา (ชั้นปที่ 1) 

* (ถาตองการดูแนวโนมใหคํานวณ ≥ 3 รุนตอกัน) 
  
ปจจัยที่สงผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 
 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา   
  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ดาน
................................  โดยมีผลการประเมิน...................... 
  
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 
 
 
 
 
 
 

อธิบายวิธจีัดการขอรองเรียนและผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

 
ผลการดําเนินงาน  อธิบายการายงานผลการดําเนินงาน แนวโนมในการดําเนินงาน  
 3.3.1 การคงอยู  

 ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 3.3.2 การสําเร็จการศึกษา 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

* 100 
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รายการหลักฐานอางองิ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

 ขอมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรยีนของนิสิต 
 รายงานการประชุม 
  
  
  
  

 
องคประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที ่2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ   

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตร.................................................. สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2559 ที่

ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู 
(3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

จํานวนบัณฑิตหลักสูตร..................................................  ที่สําเร็จการศึกษารวม ...... คน โดยไดรับ
แบบสํารวจกลับมาจากผูใชบัณฑิต จํานวน ......  ฉบับ คิดเปนรอยละ ...... จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตหลักสูตร........................ เฉล่ียเทากับ ......  
หมายเหต ุ: หากเปนหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพิ่มเติมเปน 6 ดาน คือ (6) ดานวิชาชีพ 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร...................................................   

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ เฉล่ีย  
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน  
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ คน  
3 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน  

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน  

  (2) ดานความรู  คะแนน  

  (3) ดานทักษะทางปญญา  คะแนน  

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน  
 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช คะแนน  
 (6) ตามท่ีองคกรวิชาชีพกําหนด คะแนน  

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา  รอยละ  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
4.30 คะแนน    

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2559 

 ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  
  
 
ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป   

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ  

ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตร...................................................  สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2559 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตร...................................................  จํานวน ........ คน พบวา มีบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม ........ คน คิดเปนรอยละ ........  ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน ........ คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงาน
ทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่ไมไดเปล่ียนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร จํานวน ........  คน คิดเปนรอยละ ........ ซึ่งเทากับ ........ คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ  

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน  
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   คน  
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน  

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว คน  
7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ  

คาเฉล่ีย  

11 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  รอยละ  



คูมือการปฏบัิติงานกระบวนการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 58 
 

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

(อยางนอยรอยละ 70) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 85    

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 รายงานสรุปภาวะการมงีานทํา ประจําปการศึกษา 2559 
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การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที ่2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(ระดับปริญญาโท) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ  

ผลการดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. 2560 หลักสูตร........................................................มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม ... 

คน และมีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรรวม ...... ชิ้น โดยมีผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ..........คิดเปนผล
คะแนนประเมินตนเอง ..... คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี คาน้ําหนัก 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ..... (คน)   
2 จํานวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (ชิ้นงาน) ..........  
 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.10   
 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   
 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 

0.60   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 
Beall’s list)  

- บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 

0.80   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมคาถวงน้ําหนัก  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 40    

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัส
เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ป 

สถานที่/จงัหวดั/ประเทศที่
จัด  
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(ระดับปริญญาเอก) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ  

ผลการดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. 2560 หลักสูตร...............................มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม ... คน และมี

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรรวม ...... ชิ้น โดยมีผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ..........คิดเปนผลคะแนน
ประเมินตนเอง ..... คะแนน 

 
ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 
 

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี คาน้ําหนัก 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน)   
2 จํานวนรวมผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(ชิ้นงาน)   

 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 

0.60   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 
Beall’s list)  

- บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 

0.80   

 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

1.00   

 ผลรวมคาถวงน้ําหนัก  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 40    

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร 
ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร (ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ
วัน-เดือน-ป 

สถานที่/จงัหวดั/ประเทศ
ที่จัด  
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต  และองคประกอบท่ี 3  นักศึกษา  

 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงชี้ที ่  
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบงชีท้ี่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับ …. .... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่  2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ระดับ
ปริญญาโท) 

รอยละ ….. .... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2  ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ระดับ
ปริญญาเอก) 

รอยละ ….. .... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 2 .... คะแนน 
 
องคประกอบที ่3  นักศกึษา  
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงชี้ที ่  
ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

ตัวบงชีท้ี่  3.1  การรับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบงชีท้ี่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
ตัวบงชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ ……. .... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 3 .... คะแนน 
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หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรขอมูลผล
การเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปการศึกษา 

รอยละการประจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผาน 

             
             
             
             
             
             
             

 
คุณภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
องคประกอบที ่5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 
..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 

นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวชิา แสดงเปนคารอย

ละ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2     การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน   อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัต ิการประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน 
..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

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

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

5.2.4 การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา
และความกาวหนาของศาสตร 

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

5.2.5 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

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

5.2.6 การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3     การประเมินผูเรียน  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

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

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 
 
5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     

 
รายการหลักฐานอางองิ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
  
  
  
  
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4    ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมจํานวน  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

ดําเนินงานหลักสูตร ….. คร้ังในปการศึกษา 2560 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตร……………………….. ไดรับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี

.................... โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาค
การศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2560 

จํานวน …. วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน …. วิชา กอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน

ภาคเรียนท่ี 1/2560 จํานวน …… วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 

…… วิชา ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2560 ครบทุกรายวิชา  
 

 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 2560  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีรายวิชาท่ีเปดสอน จํานวน ... รายวิชา 
หลักสูตรกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จํานวน  ... รายวิชา คิด
เปนรอยละ ... 
     หลักสูตรมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จํานวน ........ รูปแบบ 
ไดแก 
      1) .......................................................... 
      2) ……………………………………………………….. 
      โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
      1) .........................................................   
      2) ........................................................ 
      3) ........................................................ 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากการประเมินผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลวในประเดน็ท่ีมีความสําคัญไดแก........................... 

 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารยใหม (ถามี) จํานวน ... คน ไดเขารับ
การปฐมนิเทศ/คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน จาก....... ในระหวาง
วันท่ี ........... ณ ................ 

 

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนท้ังหมด ... 
คน ไดรับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน ... คน คิดเปนรอยละ ... 

 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนท้ังหมด ... คน 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน ... คน คิดเปนรอยละ ...  

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร โดยมีคาคะแนน เฉล่ีย ......... จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี
ตอบัณฑิตใหม โดยมีคาคะแนน เฉล่ีย ......... จากคะแนนเต็ม 5.00 

 
รวมตัวบงช้ีในปนี ้   

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน   
รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี้   

หลักสูตร...................................................... มีการดําเนินงานรอยละ........ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว มีคาคะแนนเทากับ ................ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 100    
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบงชีท้ี่  5.1  สาระของรายวชิาในหลักสูตร ระดับ ….. ...... คะแนน 
ตัวบงชีท้ี่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ ….. ...... คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่  5.3  การประเมินผูเรยีน ระดับ ….. ...... คะแนน 
ตัวบงชีท้ี่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับ ….. ...... คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 5 ...... คะแนน 
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

       
       
       

 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
     
     
     

 
รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 
      
      
      

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี
      
      
      

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

นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวชิา 

นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวชิา 



คูมือการปฏบัิติงานกระบวนการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 70 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู   
ทักษะทางปญญา   
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนเิทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม ………………………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 
จํานวน  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลกัสูตร 
 
การบริหารหลกัสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงคของหลักสตูร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
   
   
 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ตัวบงชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการในการดําเนินงาน การนํากระบวนการสูการปฏิบัติ การประเมินกระบวนการ 
และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………
……………… 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3     
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รายการหลักฐานอางองิ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

  
  
  

 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
ตัวบงชีท้ี่ 6.1     ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ระดับ ….. ...... คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 6 ...... คะแนน 
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หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับคุณภาพหลักสตูรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสตูร 
   
   
   
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูที่สําเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .............................  

ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 
 

 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 
 

 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลกัสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. ...........................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
7.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลกัสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ........................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............. ...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
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หมวดท่ี 8 แผนการดําเนนิการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
    
    
    
 
ขอเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………..………… 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………..………… 
  4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป ................. 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะส้ินสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ
แตละองคประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวต้ัง ผลลพัธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที ่1  
ตัวบงชี ้1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ผาน ผาน/ไมผาน 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตัวบงชี ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ระดับ 4.30 
 

  
 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปรญิญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรทีี่
ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 85 
 

  
 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนกัศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับ การตีพิมพและหรอืเผยแพร 

รอยละ 40 
 

  
 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับ การตีพิมพและหรอืเผยแพร 

รอยละ 80 
 

  
 

องคประกอบที ่3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนกัศึกษา ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนกัศึกษา ระดับ 3    

     

     

องคประกอบที ่4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 3.51 
คะแนน 

   

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 
 

  
 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวต้ัง ผลลพัธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

  
  

 
4.2.4  จํานวนบทความของอาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร  

  

  
 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย     
องคประกอบที ่5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน ระดับ 3    

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รอยละ 100    

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
รอยละ ….    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

ดําเนินการ    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอน

ใน แตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

ดําเนินการ    

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ดําเนินการ    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 
ดําเนินการ    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ดําเนินการ    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 

7 ปท่ีแลว 

ดําเนินการ    

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
ดําเนินการ    

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
ดําเนินการ    

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

รอยละ…    
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

ตัวต้ัง ผลลพัธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับ….    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอย

กวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับ…..    

ตัวบงชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ระดับ 3    

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ …. คะแนน 

 
 
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงช้ี I P O 

คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผาน/ไมผานการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 
2.1,2.2 
(…….)   

3 3 
3.1,3.2,3.3 
(…….) 

- -   

4 3 
4.1,4.2,4.3 
(…….) - -   

5 4 
5.1 

(…….) 
5.2,5.3,5.4 
(…….) 

-   

6 1 - 
6.1 

(…….) -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริม 
และจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 
 

 

 

 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 
 

 

 

 
 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน แนวทางเสริม 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 

 
 

 

 

 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต   คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน   รอยละ   

ตัวบงชี้ที ่2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป   คน   

6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด   คน   

7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   รอยละ   

8 คารอยละของบณัฑิตที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เทียบคะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบงชี้ที ่2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึง่ (0.10)   ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมลูแตสถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดอนสิุทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพิใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพิใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานขอมูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ชิ้น   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.80) 

 ชิ้น   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  น้ําหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที ่2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยทีต่ีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม
ที่ 2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยทีต่ีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลทีเ่ปนที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม
ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60)   ชิ้น   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที ่4.2  คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก   คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเทียบ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  คะแนน   

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

  คะแนน   

 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยู
ในฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหลานี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

59 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดอนสิุทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

61 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลทีเ่ปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ที่
อยูในฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนอืจากฐานขอมูล
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพมิพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวชิาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแลว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวจิัยที่หนวยงานหรือองคกรระดบัชาติวาจางใหดําเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมนิตําแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรบัการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย
เหตุ 

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางองิในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการ
อางองิในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

 
 



คูมือการปฏบัิติงานกระบวนการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 88 
 

แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 
ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวโดยไมไดประจําหลักสูตรอื่นๆ อกี  
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย  
        (ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปทีพ่ิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
 อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 1  
  1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 
 อาจารยคนประจําหลักสูตรที่ 2 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

อาจารยประจําหลักสูตรคนที ่3 
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 4 

1……………………………………………………………………… 
  2.……………………………………………………………………… 

  อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5  
1……………………………………………………………………… 

  2.……………………………………………………………………… 
 
  3. เปนอาจารยที่ปรกึษาวทิยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  
          โดยมีนักศึกษาอยูในความดูแลปการศึกษานี้จํานวนทัง้ส้ิน........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ชือ่วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) 

อาจารยที่ปรกึษา ชื่อวิทยานพินธ / คนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   

 
 
 
อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 1  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
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อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 2  : 
________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 3  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 4  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนที่ 5  : 
_______________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 
_______________________________________ 
 

ผูบังคับบัญชา 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(หัวหนาภาควิชา) (ถามี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ)  
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : _____________________________________ วันที่รายงาน : 
__________________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ชในการประเมนิ 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

 

คณะ/วิทยาลัย/.................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สารบญั 
 

 หนา 
1. บทสรุปสาํหรับผูบริหาร……………………………………………………………………………………….  
2. รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน  
ประจําปการศกึษา 2560........................................................................................ 

 

3. แบบตรวจสอบหัวขอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)…………………………….…..  
4. สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา  
5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
6. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน.....................................................................  

6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ................................................  
6.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ........................  
6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………..  

7. สรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร/ อาจารย/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษยเกา/ ผูใชบัณฑิต..........  
ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………..  
 ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน..............................................................................  
 ภาคผนวก ข คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน
....................................................................................................................... 

 

 ภาคผนวก ค ภาพประกอบ................................................................................................  
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1. บทสรปุสาํหรบัผูบริหาร 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………… 
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

  

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
 
 
1. ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

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

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

                                                     

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 
(..........................................................................) 

 

 4. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 

5. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 
 

6. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 

 
 
 

7. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 
(..........................................................................) 
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3. แบบตรวจสอบหัวขอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวขอ มี ไมมี หมายเหตุ 
1.  หนาปก 
 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา ที่รายงานผลการประเมนิ
ตนเอง 

   

 1.2 การระบุชวงวันเวลาที่รายงาน    
 1.3 การระบุ วนั เดือน ป ทีจ่ัดทํารายงาน    
2.  คํานํา 
 2.1 การระบุวัตถุประสงคในการประเมิน    
 2.2 การระบุองคประกอบและตัวบงชีท้ี่รายงาน    
 2.3 การระบุชวงเวลาทีร่ายงาน    
3.  สารบัญ 
 3.1 หัวขอหลักและหัวขอรอง    
 3.2 ความสอดคลองของหัวขอกับเนื้อหาภายใน    
4.  สวนที ่ 1  บริบทของหนวยงาน 
 4.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ    
 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงค    
 4.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร    
 4.4 รายชือ่ผูบรหิาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหนวยงานชุดปจจุบัน    
 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน     
 4.6 จํานวนนกัศึกษา     
 4.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร    
 4.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ     
 4.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน    
5. สวนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา/ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ปการศึกษา 2560 

4.10 ผลการปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา/ผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2560 

   

6.   สวนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ระดับคณะ 

   

7.  สวนที ่ 3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพภายใน ประจาํปการศึกษา 2560 
 6.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดบัคณะ    
  6.1.1 คําอธิบายตัวบงชี ้    

6.1.2  เกณฑการใหคะแนน    
6.1.3  ผลการดาํเนินงาน    
6.1.4  รายการหลักฐาน    
6.1.5  การประเมินตนเอง    
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หัวขอ มี ไมมี หมายเหตุ 
6.1.6  รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาแตละองคประกอบ    

8.  สวนที ่ 4  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
7.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ    
7.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพ    

9.  สวนที ่5 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
8.1 การระบุขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไวอยางถกูตองและครบถวน    

10.  ภาคผนวก 
9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร    
9.2 คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปขอมูลพืน้ฐานของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
 

 4.1 ปรัชญา วสิัยทศัน พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร 
 ปรัชญา : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิสัยทัศน : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 พันธกจิ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ประเด็นยุทธศาสตร : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 4.3 โครงสรางการบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
 ในปการศึกษา 2560 .....(ระบุชื่อหนวยงาน)……. มีหลักสูตรทีเ่ปดสอน จํานวน ........หลักสูตร ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปดสอน  

ชื่อหลักสูตร 
ระดับปริญญา 

ป.ตรี 
ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก 

     
     
     
     
     
     
แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.5 จํานวนนักศึกษา 
 ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญา.....ภาค......แยกตามชั้นป 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 รวม 
       
       
       
       
       
แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 ตาราง 3 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท 

รวม 
ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั 

(งปม.แผนดิน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินรายได) 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตรี     
รวมทั้งหมด     

แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ตาราง 4 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ 

ประเภท รวม 

ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(งปม.แผนดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เงินรายได) 

 

ศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย     

ผูชวยศาสตราจารย     
อาจารย     

รวมทั้งหมด     
แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตาราง 5 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
ขาราชการ พนักงาน

ราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย(งป

ม.แผนดิน) 
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงนิ

รายได) 
ลูกจาง 
ประจํา 

ปริญญาเอก       
ปริญญาโท       
ปริญญาตรี       
รวมทั้งหมด       

แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 4.7 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณ 
 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่ไดรับจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 
   
   

รวมที่ไดรับจัดสรร   
แหลงขอมูล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 4.8 อัตลักษณ และเอกลักษณของคณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทา 

  อัตลักษณ : 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 เอกลักษณ :  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัฒนธรรมหรอืคานิยมของหนวยงาน 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
  5.2 วิธกีารดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน......ทาน รวมกันศึกษาวิเคราะหรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ของ.....(ระบุชื่อหนวยงาน).... โดยไดวางกรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบงชี้ รวมกัน
จัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน โดยจําแนกออกเปน 3 ระยะ คือ กอนการตรวจเยี่ยม ระหวางการตรวจ
เยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กอนการตรวจเยี่ยม 
 การเตรยีมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหนวยงานในเอกสารและ
ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  
3. คณะกรรมการประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน เพื่อแจงวัตถุประสงคและ

กําหนดการ ตรวจเยีย่ม  
ระยะที่ 2 ระหวางการตรวจเยี่ยม 
 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอางอิงตามองคประกอบที่รับผิดชอบพรอมทั้งสัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้  
1.1 สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุม จํานวน 
1. ผูบริหาร ...... คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ...... คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...... คน 
4. นักศึกษาและศิษยเกา ....... คน 

 
ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
2. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA 

Online  
3. รายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจาใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ 
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4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 
             วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล  

1. ตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และตัวแทนกลุมดังกลาวขางตน พรอมตรวจเยี่ยมพื้นที่การใหบริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรลุ) 
( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% หรือสัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต   
ตัวบงชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

      
   

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

      
   

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

      

   
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

      
   

ตัวบงชี้ 1.5 การบรกิารนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

     

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

     

องคประกอบที ่2 การวิจยั   
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

     

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
( =  บรรลุ) 
( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% หรือสัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวจิัย 

      

   

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ   
ตัวบงชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแกสังคม      

องคประกอบที ่4  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม     
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     

องคประกอบที ่5 การบริหารจดัการ   
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

     

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

     

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ   
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 6.2 สรปุผลการวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
ตาราง ป.2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 
ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

จํานวนตัวบงชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 1.5 , 1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1 , 5. -   

รวม 13 4 7 2   
คะแนนเฉลี่ย      
ผลการประเมิน      
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
องคประกอบที ่1 : การผลิตบัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
3. จุดที่ควรพฒันา 

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 
5. การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 
 
 
องคประกอบที ่2 : การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จุดที่ควรพฒันา 

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 
5. การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที ่3 : การบริการวิชาการแกสงัคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

  

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

3. จุดที่ควรพฒันา 

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 
5. การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 
 
 
 
องคประกอบที ่4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
3. จุดที่ควรพฒันา 

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 
5. การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที ่5 : การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
3. จุดที่ควรพฒันา 

 
4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 
5. การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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7. สรุปผลการสมัภาษณผูบริหาร/ อาจารย/ บุคลากร/ นักศกึษา/ ศิษยเกา/ ผูใชบัณฑิต 

 

1. กลุมผูบริหาร 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. กลุมอาจารย 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. กลุมนักศึกษา 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. กลุมศิษยเกา 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. กลุมผูใชบัณฑิต 
เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : ............................ เวลาสิ้นสดุการใหสัมภาษณ ................................ 
ผูสัมภาษณ  
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสัมภาษณ  
จุดเดน  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก ข  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หนวยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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คณะผูจัดทํา 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 

1. อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสนนันทน    รองคณบดีฝายแผนงาน 
และประกันคุณภาพ 

2. นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด     หัวหนาฝายแผนงาน 
และประกันคุณภาพ 
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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