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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     
เป็นความจริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน......... 

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

2. .................................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน......... 

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

3. .................................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน......... 

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

4. .................................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน......... 

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

5. .................................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน......... 

(................................................................) 
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร........................................ 
สาขาวิชา...................................  คณะ....................................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา ...................... เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ................... – วันที่ 30 มิถุนายน .............................. 

หลักสูตร.............................................สาขาวิชา............................ เป็นศาสตร์........................... 
................................ระบุศาสตร์ เหตุผล ความเป็นมาแบบย่อในการเปิดหลักสูตรนี้............................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน
ตามแนวทางของ AUN-QA โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” 
ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.  
องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 

ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา 

ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

   ปีการศึกษา ................... 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
                 ปีการศึกษา .......................... 
ตารางที่ 1.1-7 ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-8 ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร.................................  ปีการศึกษา...........                    -5-

 
 

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
   นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ตารางที ่1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
    ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ตารางที่ 2.1-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน ......... 
  ตารางที่ 2.1-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน ......... 
  ตารางที่ 2.1-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน ......... 
  ตารางที่ 2.1-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
         นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน ......... 
  ตารางที่ 2.1-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน ......... 
  ตารางที่ 2.1-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน ......... 
ส่วนที่ 5 : ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเ พ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้ประกอบ
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยบรรยายทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ น าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน 3 – 5 ข้อ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุความเป็นมาของการเปิดหลักสูตร/การเปดิสอน/การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ...และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

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

..................................................................................................... ......................................................................... 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

หลักสูตร.....................................สาขาวิชา.......................มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการ
เรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม .............. – วันที่ 30 มิถุนายน .................... 
ตามมาตรฐานของ สกอ. และแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา 
ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน 
ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน 
ด้านที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
ด้านที่ 6 : การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน 
ด้านที่ 7 : สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านที่ 8 : ผลผลิตและผลลัพธ์ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
(สรุปแบบมองภาพรวมของทกุองค์ประกอบแยกเป็นจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาเร่งด่วน) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
................................................................................... ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร.................................  ปีการศึกษา...........                  -10-  
 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” มีความหมายว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ่ งเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดย
อิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยก
ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 

หน่วยงาน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและ
ชุมพร แบ่งเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 

2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ่งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

อย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู่
องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนท างานอย่างมีความสุขอีกทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง 
 นับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่พร้อมจะท างานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมกันที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมและชุมชน อีกทั้ง
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ในการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” 
 ปรัชญาการศึกษา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปรัชญา : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ปณิธาน : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วัฒนธรรมองค์กร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม  

 

 

 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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พันธกิจ :  

    1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
    2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์ 
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

อัตลักษณ์ : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

เอกลักษณ์ : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 

 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558 ประเภท วิชาการ/
วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548  

1. รหัส (14 หลัก) และชื่อหลักสูตร    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือปริญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วิชาเอก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปรัชญาของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความส าคัญของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. โครงสร้างหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 
 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
 

 

****ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรี)**** 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1)   

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา ………. 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1.  ชื่อ-นามสกุล…………………………. 
     ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จ
ทั้ง 3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของ
ปริญญา 
ตัวอย่าง  :  
นางสาวมกรา  สิงหาพันธ์ 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

1.  ระบเุฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม 

มคอ.2 เป็นปัจจุบัน 

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

หมายเหตุ :  
1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน ซ้ าไม่ได ้
    - เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ   
    1.1 อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ 
    1.2 เป็นบุคลากรของหน่วยงานร่วมผลิตได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งมีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลติที่มีวุฒิปรญิญาตรี แต่ต้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 1 รายการ   
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติ ใช้ประสบการณไ์ดส้ าหรับบคุลากรของสถาบันร่วมผลิต 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา ………. 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1.  ชื่อ-นามสกุล…………………………. 
     ระบอัุกษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จ
ทั้ง 3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของ
ปริญญา 
ตัวอย่าง  :  
นางสาวมกรา  สิงหาพันธ์ 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

1.  
 
 

 

ระบุการเฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
อาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ.2 
เป็นปัจจุบัน 

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

หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได ้
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมวีุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลติที่มีวุฒิปรญิญาตรีแตต่้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้ประสบการณ์ได้ ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วมผลิต  

 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ รายวิชาที่สอน 
คณะ.............................................  
1. นางสาว................................ ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่

ส าเร็จในปริญญาสูงสุดเท่านั้น 
ระบุ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์/ 
รองศาสตราจารย์/ 

ศาสตราจารย์/ อาจารย์ 

 

2. ผศ...........................................    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์พิเศษนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า) (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ รายวิชาที่สอน 
มหาวิทยาลัย.................................คณะ.......................................... 
1. นางสาว................................ ระบุอักษรย่อและ

สาขาวิชาที่ส าเร็จใน
ปริญญาสูงสุดเท่านั้น 

ระบุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์/ อาจารย์ 

 

2. ผศ...........................................    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
มหาวิทยาลัย.................................คณะ.......................................... 
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะ…………………………..……มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต.................................จังหวัด................................. (พ้ืนที่สงขลาไม่มีวิทยาเขต) 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1) เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

  

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

  

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ประเภทวิชาการ 
-อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้
ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้ 
 
 

  



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ 
-มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ประเภทวิชาการ 
-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
(แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับผลการประเมินข้างต้น) 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
 

 

****ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาโท)**** 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2)   

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา ………. 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1.  ชื่อ-นามสกุล…………………………. 
     ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จ
ทั้ง 3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของ
ปริญญา 
ตัวอย่าง  :  
นางสาวมกรา  สิงหาพันธ์ 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

1.  ระบุเฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตาม มคอ.2 

เป็นปัจจุบัน 

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

หมายเหตุ :  
1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 3 คน ซ้ าไม่ได ้
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งมีวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือ ป.โทและผศ. 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 3 รายการ  มีเง่ือนไขพิเศษ กรณีอาจารย์รบัเข้าใหม่
ที่จบ ป.เอก  
- เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ  
- เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได ้



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-3 ถึง 1.1-4) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา ………. 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1.  ชื่อ-นามสกุล…………………………. 
     ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จ
ทั้ง 3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของ
ปริญญา 
ตัวอย่าง  :  
นางสาวมกรา  สิงหาพันธ์ 
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

1.  
 
 

 

ระบุการเฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก
อาจารย์ประจ า

หลักสูตรตาม มคอ.2 
เป็นปัจจุบัน 

2.   2.    
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  
6. 6.  
7. 7.  

 
หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได ้
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมวีุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 3 รายการ  มีเง่ือนไขพิเศษกรณีอาจารย์รบัเข้าใหม่ท่ีจบ ป.
เอก 
- เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ 
- เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได ้
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-5) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ รายวิชาที่สอน 
คณะ.............................................  
1. นางสาว................................ ระบุอักษรย่อและสาขาวิชา

ที่ส าเร็จในปริญญาสูงสุด
เท่านั้น 

ระบุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์/ 

อาจารย์ 

 

2. ผศ...........................................    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์พิเศษนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า) (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-6) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

มหาวิทยาลัย.................................คณะ..........................................  
1. นางสาว................................ ระบุอักษรย่อและสาขาวิชา

ที่ส าเร็จในปริญญาสูงสุด
เท่านั้น 

ระบุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ 
ศาสตราจารย์/ 

อาจารย์ 

 

2. ผศ...........................................    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
มหาวิทยาลัย.................................คณะ..........................................  
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะ…………………………..……มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต.................................จังหวัด.................................  (พ้ืนที่สงขลาไม่มีวิทยาเขต) 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1) เกณฑ์ 10 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-ไม่น้อยกว่า 3 คน  และ 
-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย  
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ตารางที่ 1.1-2 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ตารางที่ 1.1-2 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 

 ตารางที่ 1.1-3 
ตารางที่ 1.1-4 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
-ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 
-เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ตารางที่ 1.1-5 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
-อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

 ตารางที่ 1.1-6 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 
-อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อย
กว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 ตารางที่ 1.1-7 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ี
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
-แผน ก1 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 ตารางที่ 1.1-8 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-แผน ก2 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) 
-แผน ข 
-รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของ
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

-วิทยานิพนธ์ 
-อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน 
-อาจารย์คุณวุฒิปริญาเอก 1 คนต่อ
นักศึกษา 15 คน 
-หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 
10 คน 
-หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 
1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้า
อิสระ 3 คน 

 ตารางที่ 1.1-5 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

(ระบหุลักสูตรกี่ปีและมีการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งสุดท้ายเมื่อใดหรือจะ
ครบรอบการปรับปรุงในปีอะไร) 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
(แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับผลการประเมินข้างต้น) 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1. The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and 
mission of the university, and are known to all stakeholders. 

1.2. The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 

1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 
outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the 
study discipline). 

1.4. The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduate. 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดท าขึ้นอย่างเหมาะสม
ตามหลักผลการเรียนรู้ (learning taxonomy) โดยผลการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 1.2. หลักสูตรแสดงผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับ
การจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 1.3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป  
(ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม ฯลฯ ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง 
(ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 1.4. มีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 

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

 

 1.5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 

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

 

 
ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ความรู้และทักษะทั่วไป/ความรู้และทักษะเฉพาะทาง) 

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 

ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ …… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ          
   1)          
   2)          
   3)          
   4)          
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร (ถ้ามี)          
   5)          
   6)          
   7)          
   8)          
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
   9)          
   10)          
   11)          
   12)          
 
ตารางท่ี 2.3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ …… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ........  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผ ลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1. The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 

2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes. 

2.3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 
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2.4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes 
is shown to be clear. 

2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 

2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2.1. ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมด มีความครอบคลุมทันสมัย
และพร้อมใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 2.2. การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 2.3. ในการออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2.4. การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2.5. หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมเหมาะสม (ตั้งแต่ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ
ทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 2.6. หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 2.7. หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบันและมีความเกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ.....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1. The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
3.2. The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 
3.3. The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 
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3.4. The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to 
learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

3.5. The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3.6. The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning 
outcomes. 

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 3.1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3.2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3.3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับ
ผู้เรียน  
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 3.4. มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น 
การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์และมีมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและ
ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ) 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 

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

 

 3.5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ๆ 
มีความคิดสร้างสรรค ์การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 3.6. กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ.....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง 
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
4.1. A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

4.2. The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

4.3. The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

4.4. The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 
and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

4.5. The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 
learning outcomes of the programme and its courses. 
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4.6. Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
4.7. The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed 

and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.1. มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.2. มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการ
สื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.3. มีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.4. มีวิธีการประเมินผลที่คลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน 
การก าหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึง
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมใน
การประเมิน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 4.5. มีวิธีการประเมินเพ่ือวัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรที่มีความชัดเจน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.6. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลา
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.7. การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่างๆ มีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่ อง  เ พ่ือให้มั่นใจว่ามี ความสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ.....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ..... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  

5.1. The programme to show that academic staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the 
quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
 5.2. The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve 
the quality of education, research, and service. 
 5.3. The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 
evaluated, and communicated. 
 5.4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
 5.5. The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 
system which accounts for teaching, research, and service. 
 5.6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics 
and their academic freedom, are well defined and understood. 
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 5.7. The programme to show that the training and developmental needs of the academic 
staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
 5.8. The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 5.1. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การ
เลื่อนต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นท างานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการ
เกษียณอายุ) ด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทาง
วิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.2. มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.3. มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การ
ประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 5.4. มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.5. มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่
มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการทางวิชาการ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.6. มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความความรับผิดชอบของบุคลากรสาย
วิชาการที่ชัดเจน โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 5.7. มีการก าหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินกิจกรรม
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนด
ไว้ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 5.8. มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการ
ยอมรับ เพ่ือประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ตารางท่ี 2.4 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของ

ปริญญาเอก จ านวน FTE 
ศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อาจารย์      
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ      
อ่ืนๆ (ระบุ)      

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 
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ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 
6.1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
6.2. Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support 

services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 

6.3. An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, 
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to 
be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 

6.4. Co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
shown to be available to improve learning experience and employability. 

6.5. The competences of the support staff rendering student services are shown to be 
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be 
well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, 
and enhancement. 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 6.1. มีการก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและ
ขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็น
ปัจจุบัน 

……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6.2. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงาน
ด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6.3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการ
เรียนของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้ เรียนและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้
ทันท่วงทหีากจ าเป็น 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6.4. มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขัน
ของผู้เรียนและการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ท างาน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 6.5. มีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่
ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลที่มีความชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างมีราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6.6. มีการประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการ
เทียบเคียงสมรรถนะ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ตารางท่ี 2.5 จ านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 

บุคลากรห้องสมุด      
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการ 

     

บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

บุคลากรด้านงาน
บริหารงานบุคคล 
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บุคลากรด้านงาน 
บริการนักศึกษา (ระบุ 
ประเภทงานบริการ) 

     

อ่ืนๆ (ระบุ)      
จ านวนทั้งหมด      
 
ตารางท่ี 2.6 ปริมาณนักศึกษาปีแรก (ห้าปีย้อนหลัง) 

 
ปีการศึกษา 

ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 
    
    
    
    
    
 
ตารางท่ี 2.7 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (ห้าปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 > ปีท่ี 4 รวม 
       
       
       
       
       
หมายเหตุ กรณีที่หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นจ านวนเวลา 5 ปี ให้ระบุ ปีที่ 1- ปีท่ี 5 และ >ปีท่ี 5 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ .....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง 
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

7.1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 
information technology, are shown to be sufficient. 

7.2. The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and 
effectively deployed. 

7.3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 
communication technology. 

7.4. The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of 
staff and students. 
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7.5. The university is shown to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, service, and administration. 

7.6. The environmental, health, and safety standards and access for people with special 
needs are shown to be defined and implemented. 

7.7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment 
that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

7.8. The competences of the support staff rendering services related to facilities are 
shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder 
needs. 

7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to 
be subjected to evaluation and enhancement. 

 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 7.1. มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสดวกท่ีใช้ในการด าเนินการ
หลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 7.2. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน
และสามารถปรับใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 7.3. มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 7.4. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้เรียน 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 7.5. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที ่
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 7.6.มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 7.7. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอ้ือต่อการ
เรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
…………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 

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

 

 7.8. มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนที่ท าหน้าทีใ่ห้บริการ
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมี
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 7.9. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ห้องสมุดห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา)  
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ .....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.2. Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 

further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff 

and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.4. Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 

which are established and monitored. 
8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 8.1. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบ
การศึกษา อัตราการออกกลางคันและเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 8.2. มีระบบการก ากบัติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการได้งานท า 
การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 8.3. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัย
ของผู้เรียนที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพ่ือปรับปรุง  
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 8.4. มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของหลักสูตร
ตามเป้าหมายทีม่ีการจัดตั้งและก าหนดขึ้น  
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 8.5. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
……………………………………………………(เขียนผลการด าเนินงาน)……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
ตารางท่ี 2.8 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปยี้อนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบภายใน ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

3 ปี 4 ปี >4 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ขึ้นไป 

         
         
         
         
         

 
ตารางท่ี 2.8 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปยี้อนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 5 ปี) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบภายใน ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

4 ปี 5 ปี >5 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 
5 ขึ้นไป 
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ตารางท่ี 2.9 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์งานวิจัย 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 

Proceeding 
ระดับชาติ 

Proceeding 
ระดับ

นานาชาติ/ 
อนุสิทธิบัตร 

TCI  
กลุ่ม 2 

TCI  
กลุ่ม 1 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ/
สิทธิบัตร/

ต ารา 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

        
        
        
        
        
หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 

 
ตารางท่ี 2.10 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์ผลงงานสร้างสรรค์ 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 
งานสร้างสรรค์
ที่มีการเผยแพร่
สู่สาธารณะใน

ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
online 

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับความ

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

        
        
        
        
        
หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-6 
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เป้าหมายของปีนี้  : ระดับ .....  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ.... 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังนี ้ 
ระดับ 1  คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน  

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่าง  
   ชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ระดับ 2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง  
มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่า เกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เป็นอย่างชัดเจน ซึ่ง
ผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 
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ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ์AUN-QA  (เป้าหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ) 

เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning 

outcomes are appropriately formulated in 
accordance with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 

   

1.2 The programme to show that the expected learning 
outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

   

1.3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, problemsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline). 

   

1.4 The programme to show that the requirements of 
the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

   

1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time 
they graduate. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1 The specifications of the programme and all its 
courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated to all 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

stakeholders. 
2.2 The design of the curriculum is shown to be 

constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 

   

2.3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 

   

2.4 The contribution made by each course in achieving 
the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 

   

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

   

2.6 The curriculum to have option(s) for students to 
pursue major and/or minor specialisations. 

   

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

3.1 The educational philosophy is shown to be 
articulated and communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the teaching and 
learning activities. 

   

3.2 The teaching and learning activities are shown to 
allow students to participate responsibly in the 
learning process. 

   

3.3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

   

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

   

3.6 The teaching and learning processes are shown to 
be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be 
used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

   

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

   

4.3 The assessment standards and procedures for 
student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

   

4.4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

4.5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. 

   

4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

   

4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

5.1 The programme to show that academic staff 

planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and quantity 
of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 

   

5.2 The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 

   

5.3 The programme to show that the competences of 
the academic staff are determined, evaluated, and 
communicated. 

   

5.4 The programme to show that the duties allocated 
to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 

   

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

5.6 The programme to show that the rights and 
privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

   

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate 
training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

   

5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and 
research quality. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are shown 
to be clearly defined, communicated, published, 
and up-to-date. 

   

6.2 Both short-term and long-term planning of 
academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, 
and community service. 

   

6.3 An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback 
to students and corrective actions are made where 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

necessary. 
6.4 Co-curricular activities, student competition, and 

other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and 
employability. 

   

6.5 The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences 
are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles 
and relationships are shown to be well-defined to 
ensure smooth delivery of the services. 

   

6.6 Student support services are shown to be subjected 
to evaluation, benchmarking, and enhancement. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 

   

7.2 The laboratories and equipment are shown to be 
up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 

   

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping 
with progress in information and communication 
technology. 

   

7.4 The information technology systems are shown to 
be set up to meet the needs of staff and students. 

   

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

service, and administration. 
7.6 The environmental, health, and safety standards 

and access for people with special needs are shown 
to be defined and implemented. 

   

7.7 The university is shown to provide a physical, social, 
and psychological environment that is conducive for 
education, research, and personal wellbeing. 

   

7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

   

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, 
and student services) are shown to be subjected to 
evaluation and enhancement. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

   

8.2 Employability as well as self-employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

   

8.3 Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

   

8.4 Data are provided to show directly the achievement 
of the programme outcomes, which are established 
and monitored. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
ระดับคะแนนในภาพรวมท้ังหมด    

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา 
เกณฑ ์ รายละเอียด 
1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 

(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding 
skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 
จุดเด่น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 
 
 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the 
time they graduate. 
 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 
จุดเด่น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be 

clear. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression 
from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is 

also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 

instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned 

to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร.................................  ปีการศึกษา...........                  -75-  
 

เกณฑ ์ รายละเอียด 
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 

regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 

systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented 
to fulfil the identified needs. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน(Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are 

shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown 

to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 
community service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically 
recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and employability. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 

recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 
to ensure smooth delivery of the services. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information 

technology, are shown to be sufficient. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 

deployed. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication 
technology. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพฒันา 
 
 
 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 
 
 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, 
service, and administration. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 
shown to be defined and implemented. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal wellbeing. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพฒันา 
 
 
 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected 
to evaluation and enhancement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are 

shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
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 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        

ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ......... 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา ........ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา ........ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

        4.    
        5.    

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา ........ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
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ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ....... 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ทีป่รึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ทีป่รึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

        4.   
        5.   

 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ......... 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

8      
9      
10      

ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       
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ตารางท่ี 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ AUN-QA (ผลงานอาจารย์) 

 
ตารางท่ี 2.1-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน .............. 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ตารางท่ี 2.1-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน .............. (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ตารางท่ี 2.1-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน .............. 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     

 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร.................................  ปีการศึกษา...........                  -100-  
 

 
ตารางท่ี 2.1-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน .............. 
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ตารางท่ี 2.1-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน .............. (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     

 
ตารางท่ี 2.1-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน .............. 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 

 

 

 

 



 

คณะ..................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ส่วนที่ 5 : ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 


