รายการเอกสารประกอบการรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่
1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.

องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายการเอกสาร
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
8. การตีพิมพ์เผยแพร่สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษา (เฉพาะ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
9. ภาระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก)
10. อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เอกสารประกอบ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 รายงานการประชุม
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ เล่ม มคอ.2 ประทับตราจาก สกอ.

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ประจาปีการศึกษา 2558
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การนาผลการประเมิน มคอ.7 ปีการศึกษา
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
2557 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2558
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ การอบรมอาจารย์ใหม่
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา เอกสารการเข้าร่วมอบรมโครงการ/สัมมนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง ต่าง ๆ
ครั้ง

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุ ท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี อ่

เอกสารการเข้าร่วมอบรมโครงการ/สัมมนา
ต่าง ๆ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

2.2 การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
การศึกษา
องค์ประกอบที่ 3
นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

1. มคอ.2 (จานวนนักศึกษาที่ขอรับ/คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา)
2. ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา
3. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา เช่น การสัมภาษณ์ การสอบวัดคุณสมบัติ
4. รายงานการประชุมของสาขาวิชาเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
5. สรุปผลการประเมินการปฐมนิเทศและนาไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

รายการเอกสาร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษา (ระดับปริญญา 1. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษา (ระดับ
ตรี 1: 25)
ปริญญาโท 1: 15) (ระดับปริญญาเอก 1:5)
2. รายงานการประชุมการแต่งตัง้ อาจารย์ที่
2. รายงานการประชุมการแต่งตัง้ อาจารย์ที่
ปรึกษา
ปรึกษา
3. เอกสารการให้คาปรึกษาและสรุปผลการให้ 3. รายวิชาปรับพื้นฐาน
คาปรึกษา
4. เอกสารการรายงานความก้าวหน้า
4. สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
5. โครงการดูงานต่าง ๆ
5. โครงการดูงานในประเทศและต่างประเทศ
6. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
6. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา
การศึกษา
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3. สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. การนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ (เล่ม มคอ. 2)
1.2 แผนเกี่ยวกับอัตรากาลังอาจารย์ใหม่
1.3 การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของหลักสูตร
2. ระบบการบริหารอาจารย์
2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรหรืองบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตาแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
2.2 หลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา/
แผนการบริหารของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

รายการเอกสาร
2.3 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีอาจารย์ขาดแคลน แผน
บริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิ นนักศึกษา
2.4 หารกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
2.5 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
2.6 ระบบกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการสอน
2.7 ระบบที่โปร่งใส ชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.8 ระบบการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจ
3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3.1 มหาวิทยาลัยให้โอกาสทุกคนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคูณภาพของบัณฑิต
3.3 การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าต่อเนื่อง
3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
3.5 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลการประเมินมาส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ ในปี 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3. จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่
ตัวบ่งชี้ที่
องค์ประกอบที่ 5 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร การเรียน หลักสูตร
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

รายการเอกสาร
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มคอ.2
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นประเด็นร่วมสมัย สนองความ
ต้องการของสังคม
2. การปรั บปรุ งหลักสูตรให้ ทนั สมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์ สาขานัน้ ๆ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เกี่ยวกับแผนการพัฒนาหลักสูตร)

- คาสั่งแต่งตัง้ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานการปรบปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส้ อนและ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เกี่ยวกับการพิจารณารายวิชาที่เปิดสอน/การ
กระบวนการจัดการเรียนการ กาหนดอาจารย์ผสู้ อน การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ชี้แจงภาระการสอน)
สอน
- การกาหนดส่ง มอค. 3
- ประวัติอาจารย์ผู้สอน
- รายงานการประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยคานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์
5.3 การประเมินผู้เรียน
- รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์สอนโดยนักศึกษา
- มอค.2 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
- ผลการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
- มคอ.5 และมคอ.7
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจาปีการศึกษา 2558
5.4 ผลดาเนินงานหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ.7
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เอกสารประกอบ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 รายงานการประชุม
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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2. มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ เล่ม มคอ.2 ประทับตราจาก สกอ.
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 ทุกรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ประจาปีการศึกษา 2558
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การนาผลการประเมิน มคอ.7 ปีการศึกษา
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
2557 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2558
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
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8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ การอบรมอาจารย์ใหม่
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุ ท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี อ่

เอกสารการเข้าร่วมอบรมโครงการ/สัมมนา
ต่าง ๆ
เอกสารการเข้าร่วมอบรมโครงการ/สัมมนา
ต่าง ๆ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย
สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

องค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- การพิจารณาปรับปรุงสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแจ้งซ่อมบารุง
- สรุปผลการสารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- สรุปผลแบบสารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
- ภาพถ่ายห้องสมุด/ ห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ
- ห้องวิจัยสาหรับนักศึกษา
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