
 

แบบรายงานการประเมนิตนเอง 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐานของการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรของปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

หลกัสูตรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการส าหรบัการเปน็ผูป้ระกอบการ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553  บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและ

นวัตกรรม 

เกณฑก์ารประเมนิ ประเด็นพจิารณาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้ง 

ผลการประเมนิตนเองของหลกัสูตร หลกัฐานอา้งองิ 

เปน็ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

ไมเ่ปน็ 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

(ให้ระบเุหตผุล) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่ 5 คน และเปน็อาจารย์

ประจ าเกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 1-3 

2. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู้สอบ

วิทยานิพนธ์หรืออาจารยผ์ู้สอน 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 1-3 

3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 1-3 

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน 1. อาจารยป์ระจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิริญญา

โทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่

สัมพันธ์กันและ 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 4 



เกณฑก์ารประเมนิ ประเด็นพจิารณาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้ง 

ผลการประเมนิตนเองของหลกัสูตร หลกัฐานอา้งองิ 

เปน็ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

ไมเ่ปน็ 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

(ให้ระบเุหตผุล) 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอนและ 

3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

5. คุณสมบัติของอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 

1. อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญา

เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่

สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 5-6และ9 

6. คุณสมบัติของอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. อาจารยป์ระจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญา

เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่

สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 5-6และ9 

7.คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบ

วิทยานิพนธ์ 
1.  อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 5-6และ9 



เกณฑก์ารประเมนิ ประเด็นพจิารณาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้ง 

ผลการประเมนิตนเองของหลกัสูตร หลกัฐานอา้งองิ 

เปน็ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

ไมเ่ปน็ 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

(ให้ระบเุหตผุล) 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เฉพาะแผน ก เท่านั้น 

ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน

การประชุมทางวิชาการหรือวารสาร

หรือส่ิงพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ

เอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน   

9.ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วทิยานพินธ ์

อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 

การคน้ควา้อสิระ 

อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้

เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับ

นักศึกษาที่ค้นควา้อิสระ 3 คน 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 5-6และ9 

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวจิยั

ต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดย

นับรวมปีที่ประเมิน 

 

 

ผ่าน   

11.การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ป(ีจะต้องปรับปรุงให้

เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 11 



เกณฑก์ารประเมนิ ประเด็นพจิารณาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้ง 

ผลการประเมนิตนเองของหลกัสูตร หลกัฐานอา้งองิ 

เปน็ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

ไมเ่ปน็ 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

(ให้ระบเุหตผุล) 

12.การด าเนินงานให้เป็นไป

ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน

เพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อย

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 12_(1) 

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตาม

แบบมคอ. 2 ที่สอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 12_(2) 

 3. มีรายละเอยีดของรายวชิาและ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ. 3 

และมคอ. 4 อย่างน้อยกอ่นการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 12_(3)(4) 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ. 5 

และมคอ. 6 ภายใน 30 วนัหลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 12_(3)(4) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายในวัน 60 วัน หลังส้ินสุดปี

การศึกษา 

ผ่าน  ช่ือโฟลเดอร์ข้อ 12_(5) 



เกณฑก์ารประเมนิ ประเด็นพจิารณาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑต์า่งๆที่

เกีย่วขอ้ง 

ผลการประเมนิตนเองของหลกัสูตร หลกัฐานอา้งองิ 

เปน็ 

ตามเกณฑ์

มาตรฐานฯ 

ไมเ่ปน็ 

ตามเกณฑม์าตรฐานฯ 

(ให้ระบเุหตผุล) 

รวม ระดบัปรญิญาโท  เกณฑ ์12 ขอ้ 12 ขอ้ ......... ขอ้  

 

 

 


