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สารบัญ 
   หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิารการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 1 : ข้อมลูทั่วไป  

ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1)  

หมวดที่ 2 : อาจารย์  

ผลการด าเนินงานคณุภาพอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.2)  

ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1)  

ผลการด าเนินงานผลทีเ่กิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.3)  

หมวดที่ 3 : นักศกึษาและบัณฑิต  

ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.1)  

ผลการด าเนินงานการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.2)  

ผลการด าเนินงานผลทีเ่กิดกับนักศกึษา (ตัวบ่งช้ี 3.3)  

ผลการด าเนินงานคณุภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งช้ี 2.1) 

 

ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี     

(ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาตรี) 

 

หมวดที่ 4 : ข้อมลูสรุปรายงาน  

ผลการด าเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสตูร (ตัวบ่งช้ี 5.1)  

ผลการด าเนินงาน การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2)  

ผลการด าเนินงานการประเมินผู้เรยีน (ตัวบ่งช้ี 5.3)  

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4)  

หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร  

ผลการด าเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี 6.1)  

หมวดที่ 6 : ข้อคิดเห็น  

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลกระทบต่อหลักสูตร  

หมวดที่ 8 : แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร   

1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับหลักสตูร  

2. ตารางวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  

3. ผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 ปรัชญา.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ....................................................................................................................... 

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

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

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

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

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................... คณะ............................ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2559  มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน”/ “ไม่ได้
มาตรฐาน”  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ...........  (........ คะแนน)  
 

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสตูรได้/ไมไ่ดม้าตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3 นักศึกษา 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4 อาจารย ์ 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  
 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 6.1 -    
รวม      

ผลการประเมิน      
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จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร.......................................... สาขาวิชา....................................... 
“ผ่าน/ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ .............) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ .............) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ .............) และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบ
ที่ .............) 
 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.  

2.  

3.  
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  

2.  

3.  
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รหัสหลักสูตร (รหัส ที่ขึ้นทะเบยีน จาก สกอ.) :  ................................................ 
ชื่อหลักสูตร : …………………………….....................…………...............………………….  
ระดับ : ……(ปริญญาตรี/ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก)……… 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษาสงูสุด การรับผิดชอบ 

 
1     
2     
3     
4     
5     
 

  

   มีการปรับปรุงหลักสูตร 
   

   ไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เนื่องจาก................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .......  เมื่อวันที่ ............ สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร เมื่อวันที่........ 
 

 

  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ให้ระบุว่าเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปจัจุบัน) 
 ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1   ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ปีที่จบ : ………………………………………………………………..……..   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : …………………………………….……. 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………………………………………….. 
สาขาวิชาที่จบ : ……………………………………………………….….. 
ชื่อสถาบันที่จบ : ……………………………………………………..…… 
 
 

2    
 
 

3    
 
 

4    
 
 

5    
 
 

6    
 
 

7    
 
 

8    
 
 

9    
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3. อาจารย์ผู้สอน      
 

 

 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะ.......................................................................................................................  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ที่อยู่........................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................... 

 

  

 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวชิาที่จบ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1    
2    
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5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตวับ่งชี้ 1.1) (ระดับปรญิญาตรี) 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

( ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์) 
ผลการด าเนินงาน 

1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ......... คน เป็นไปตามเกณฑ ์
(กรณีที่หลักสูตรหลักสูตร ป.ตรี มีแขนงวิชา ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวนไมน่้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวชิาโดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวชิา) 

2  คุณสมบัติอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ….... คน , ปริญญาโท ....... คน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. .............คน , รศ. .............คน ,  

ศ. .............คน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒทิี่ตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวชิา  

11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ......... 
เมื่อวันที่………...........  สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่……………...... และมีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจาก........................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ .......  เมื่อวันที่……......
สกอ.รับทราบ เมื่อวันที่........ และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ในปี ……....... 

 

สรุปผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร       ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบง่ชี้ 
1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจง้การรับทราบ ให้มีหนังสือน าสง่ สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ

ประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 
1.1 - 01  
1.1 - 02  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารยแ์ละแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร : 
อธิบายผลการด าเนนิการ ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2) ระบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสตูร ........................................................................... 
อธิบายการด าเนินการ.................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อธิบายการด าเนินการ................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

  



ระดับปริญญาตรี                 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ………………คะแนนประเมิน ...............(1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ……….คะแนนประเมิน ............... (2) 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ อ.  

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ผศ.  
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ รศ.  
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ ศ.  

 

3) ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ....................  
คะแนนประเมิน ............... (3) 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  
 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = ............. คะแนน 

 
 

  



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................……......…..  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                   ปีการศึกษา 2559                         
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แสดงผลที่เกิด……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- ความพึงพอใจของอาจารย ์(ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งการไดร้บัการพัฒนาความรูเ้พื่อท าหน้าท่ี
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ซึ่งไม่ได ้หมายรวมถึงอาจารยผ์ู้สอนของหลกัสูตร) 

แสดงผลที่เกิด……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ระดับปริญญาตรี                 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
4.1 - 01  
4.1 - 02  
  
  
  
4.2 - 01  
4.2 -02  
  
  
  
4.3 - 01  
4.3 - 02  

  
  
  

 
  



ระดับปริญญาตรี                 
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 255....... ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2559) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ)ในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

รุ่นปีการศึกษา 2554        
รุ่นปีการศึกษา 2555        
รุ่นปีการศึกษา 2556        
รุ่นปีการศึกษา 2557        
รุ่นปีการศึกษา 2558        

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา       
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ  
 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................……......…..  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                   ปีการศึกษา 2559                         
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
อธิบายผลการด าเนนิงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
อธิบายผลการด าเนนิงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................……......…..  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                   ปีการศึกษา 2559                         
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
อธิบายผลการด าเนนิงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
อธิบายผลการด าเนนิงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................……......…..  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                   ปีการศึกษา 2559                         
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู่ แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) การส าเร็จการศึกษา   แสดงผลที่เกิด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



ระดับปริญญาตรี                 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร......................................……......…..  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.พระนคร                   ปีการศึกษา 2559                         
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2555           
รุ่นปีการศึกษา 2556           
รุ่นปีการศึกษา 2557           
รุ่นปีการศึกษา 2558           
รุ่นปีการศึกษา 2559           
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  



ระดับปริญญาตรี                 
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3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
  

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ............. คน โดยมีบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ จ านวน ........ คน คิดเป็น
ร้อยละ ........... ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแตล่ะด้าน ดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2. ด้านความรู ้  
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน ................. คะแนน 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑติตามอัตลักษณ์  
 

4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) (ระดบัปริญญาตร)ี 
วันที่ส ารวจ ……………………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด   
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

  

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน   

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน   

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา   
7.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 

  

วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ  
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  
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ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  ............. คะแนน 

 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
............ วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร……………….……… 

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

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 
3.1 - 01  
  
3.2 – 01  
  
3.3 - 01  
  
2.1 - 01  
  
2.2 - 01  
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      
 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปกีารศึกษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
 
4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     
 
  

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
รอข้อมูล สสท. 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน / ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
     
     
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและความ
รับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม ่………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    
    
    
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
อธิบายผลการด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
อธิบายผลการด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน  
อธิบายผลการด าเนนิงาน……………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
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ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)    
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับัณฑิตศึกษา   
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน จ านวนทัง้สิน้ ….. คร้ัง  ดังนี ้

- คร้ังที่ .......  เมื่อวันที่………….... มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน ..….. คน คิดเป็นร้อยละ ………... 

- คร้ังที่ .......  เมื่อวันที่………….... มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน ..….. คน คิดเป็นร้อยละ ………... 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ 
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ.4   ในภาคเรียนที่ 1/25.... จ านวน …. วิชา และภาค
เรียนที่ 2/25... จ านวน …. วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวชิา 
  
 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/25... 
จ านวน …… วิชา และภาคเรียนที่ 2/25.... จ านวน …… วิชา 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวชิา  
 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่ง....... เม่ือ
วันที่ ............. แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

6.  -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน ...... รายวิชา และมี
รายวิชาที่ไดร้ับการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ จ านวน...รายวิชา 
  -ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน ...... รายวิชา และมีรายวิชา
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ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

ที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน ..... รายวิชา 
  รายวิชาทีไ่ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ...ของ
รายวิชาทั้งหมด 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิการด าเนนิงานใน มคอ.7ใน
ปีที่ผา่นมา ดังนี ้
1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
3. .......................................................................................... 
 
การพัฒนา/ปรบัปรุง จากผลการประเมินการด าเนนิงานใน 
มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา ดังนี ้
1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
3. .......................................................................................... 
 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จ านวน ... คน และไดร้ับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 
จ านวน ……... คน  

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรจ านวน……...คน และไดร้ับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน……...คน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

  มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน……….คน และ 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ จ านวน……..คน คิด
เป็นร้อยละ…………….... 
 

 

11) ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ………...... คะแนน  
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ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการ  เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ย ............... คะแนน 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้   
จ านวนตัวบง่ชี้ทีด่ าเนนิการผา่น

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
  

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5   
จ านวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ด าเนนิการผ่าน   

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้   
 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1 - 01  
  
5.2 - 01  
  
5.3 - 01  
  
5.4 - 01  
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา    

ในอนาคต 
   
   
 
รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(ตัวบ่งชี้ 6.1) 

อธิบายผลการด าเนนิงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
อธิบายผลการด าเนนิงาน………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
อธิบายผลการด าเนนิงาน……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
อธิบายผลการด าเนนิงาน……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………….…
……..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ............. คะแนน 

 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 
6.1 - 01  
  
  
6.1 - 02  
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6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

   
   
   

6.2 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

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

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6.3 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

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

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

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น  
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
(ถ้ามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
    
    
    
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ................. 
แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   
   
   
 
  

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

ต าแหน่ง รายชื่อ ลายเซ็น วันที่ 

1. ประธานหลักสูตร    

2. ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    

3. ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    

4. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

5. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

6. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

7. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

8. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

9. อาจารยป์ระจ าหลักสตูร    

เห็นชอบโดย : 

ต าแหน่ง รายชื่อ ลายเซ็น วันที่ 

หัวหน้าสาขาวิชา    

คณบด ี    
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สรุปผลการประเมนิตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 
 2. ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน/ไม่ผ่าน 

(ระบุข้อมูลหากไม่ผา่น) 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย....  
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ.......  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2  
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา -  
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา -  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา -  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ -  
4.2 คุณภาพอาจารย์ -  

-  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ.......  
-  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ.......  
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ.......  

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ -  
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร -  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน -  
5.3 การประเมินผู้เรียน -  
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ.......  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6  

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที ่2-6) 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสตูรได้/ไมไ่ดม้าตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3 นักศึกษา 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4 อาจารย ์ 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  
 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - 6.1 -    
รวม      

ผลการประเมิน      
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร......................................... สาขาวิชา......................................... 
“ผ่าน/ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ .............) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ .............) มีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ .............) และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบ
ที่ .............) 
 
3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.  

2.  

3.  
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  

2.  

3.  
 


