แนวทางการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี่ 1.1 ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาที่มกี ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดงั กล่าว 4 ข้อ
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ
1. การกากับ 1.11.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ปริญญาตรี
เกณฑ์ 4 ข้อ
กาหนดโดย สกอ.

บัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ 12 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน : ผ่าน/ไม่ผ่าน
ข้อมูล : หลักสูตรเขียนข้อมูลตาม format ที่รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการจัดทา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรีย นรู้ การมีงานทา และคุณภาพ
ผลงานวิจยั ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
(ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
ข้อมูล :ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและต้องติดตามข้อมูล
แห่งชาติ
1. ใช้ข้อมูลบัณฑิตย้อนหลัง ใช้ข้อมูลบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556
2. จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ  ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูล : ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและต้องติดตามข้อมูล
1. ใช้ข้อมูลบัณฑิตย้อนหลัง เป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556
2. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่
1. ผลงานวิจยั ที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชีน้ ี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชีผ้ ลงานของอ.ได้
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท : เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนาหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 –
5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึนไป
ปริญญาเอก : เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนาหนักของผลงานที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 –
5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึนไป

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการ
กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัตขิ องนักศึกษา
ที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ทั้ง 3.1 และ 3.2 จะเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพ
คะแนน 0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มแี นวคิดในการ

กากับติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

คะแนน 1

คะแนน 2

 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
พัฒนากระบวนการ

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
คะแนน 3

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

คะแนน 4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่



การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

คะแนน 5
มีระบบ มีกลไก
มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ข้อพิจารณา :
1) ถ้ามีระบบ กลไก และผลการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA ที่แสดงผลการดาเนินการเพียงรอบเดียว จะได้ 3 คะแนน
2) ถ้าแสดงผลของการปรับปรุงอย่างชัดเจน จะได้ 4 คะแนน
3) ถ้าผลการปรับปรุงนาไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จะได้ 5 คะแนน
3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

 การรับนักศึกษา (อยู่ใน มคอ. 7 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)
1. อธิบายระบบการรับนักศึกษา เริ่มจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร แสดงความเชื่อมโยงกัน
1.1 มหาวิทยาลัยมีการกาหนดประเภทการรับนักศึกษาให้หลากหลายขึ้นได้แก่
1) หลักสูตร 4-5 ปี ประกอบด้วย (1) ประเภท ผ่านระบบกลาง จานวนไม่เกิน 30% (2) ประเภท ผ่านระบบรับตรง
จานวนไม่เกิน 60% (3) ประเภท ผ่านระบบรับตรง โครงการพิเศษ จานวนไม่เกิน 10%
2) หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี ประกอบด้วย (1) ประเภท ผ่านระบบรับตรง จานวนไม่เกิน 90% (2) ประเภท ผ่าน
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ จานวนไม่เกิน 10%
1.2 คณะ/หลักสูตรกาหนดจานวนรับในปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือไม่ แล้วรับแต่ละประเภทเป็น
จานวนเท่าไร ต้องระบุจานวนตัวเลขจริงแต่ละประเภท แลตัวเลขรวมของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร

3

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
2. อธิบายกลไก (หน่วยงาน คณะทางาน บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา
2.1 กลไก ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้วางและกากับ
นโยบาย กองแผนงานทาหน้าที่รวบรวมจานวนของแต่ละหลักสูตร จัดส่งสานักบริหารและพัฒนาวิชาการให้เป็น
หน่วยงานทาหน้าที่รับนักศึกษาและรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาให้คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ
2.2 คณะ/หลักสูตร มี...................................ทาหน้าที่ที่สัมพันธ์กับข้อ 2.1 อย่างไร อธิบาย เช่นกรรมการประจาคณะ อาจารย์
ประจาหลักสูตร หรือ.........
3. อธิบายกระบวนการทางานการรับนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตร ในประเด็น

3.1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจา
ที่มีอยู่
3.2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนและสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสยั ทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร
3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก มีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4. อธิบายกระบวนการทางานในข้อ 3 ในการรับนักศึกษาทีแ่ สดงวงจรคุณภาพ PDCA

3. นักศึกษา

4.1 การสื่อให้เห็นการทางานที่เป็น PDCA มากกว่า 1 รอบ ต้องเขียนแนวทางการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และแสดงให้เห็น
ว่าในปีที่ประเมิน หลักสูตรได้มีการกาหนดกลยุทธ์ การประเมินกระบวนการ ได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ– 3 คะแนน
4.2 แสดงผลการปรับปรุงกระบวนการให้เห็นว่ามีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น จานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น สัดส่วนการ
คัดเลือกดีขึ้น คุณภาพเพิ่มขึ้น – 4 คะแนน
4.3 เขียนแสดงผลสาเร็จการพัฒนากระบวนการรับเข้าเป็นแนวปฏิบตั ิที่ดี ได้รับการยอมรับในกลุ่มวิชาเดียวกัน – 5 คะแนน
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (อยู่ใน มคอ. 7 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต)
1. อธิบายกระบวนการทางานที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรหรือคณะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.1 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษา
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ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
1.2 การทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
1.3 การจัดปฐมนิเทศชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ การเทียบเรียนรายวิชา การลงทะเบียน การโอนย้ายสาขา การพ้นสภาพนักศึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การได้ รับคาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งอานวย
ความสะดวก ฯลฯ
1.4 การจัดทาโครงการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียน
1.5 มีข้ อมู ลการวิจัยสถาบั นที่สามารถเปรียบเทียบคุ ณภาพ ผลการเรี ยนในภาคการศึ กษาที่ 1 ของนักศึ กษาที่เข้ามาในแต่ ละ
ช่องทาง เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสัดส่วนการรับเข้า
2. หลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างไร : การปรับปรุงจานวนรับ การปรับปรุงสัดส่วนจานวนรับ การเพิ่ม
โครงการอบรม การสัมภาษณ์นักศึกษา การเพิ่มช่องทางการสื่อสารสาหรับนักศึกษา (อะไรที่ทามากกว่าปีที่ผ่านมา)
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา: ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มคี วามสามารถในการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในรู ปแบบต่าง ๆ ทัง้ กิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจติ สานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทัง้ การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้มีการรายงานในประเด็น
ต่อไปนี้
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกอย่างไรในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาทางวิชาการ ให้อธิบายให้ชดั เจน ทั้งนี้อาจใช้ระบบ
และกลไกของคณะมาอธิบายแทนได้ แต่ต้องแสดงความเชื่อมโยงว่าหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบและเป็นกลไกของ
กระบวนการทางานอย่างไร
2. อธิบายกระบวนการทางานการดูแลให้คาปรึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ หรืออื่นๆที่หลักสูตรได้ดาเนินการ
2.1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด – มหาวิทยาลัยจัดให้มคี ู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - มีแผนงานโครงการ
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(แผนปฏิบตั ิราชการ) – มีโครงการ – มีคาสั่งแต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษา – คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการดูแลส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา - ระบบและขันตอนการดาเนินงาน
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) – มีการกาหนดงานอาจารย์ที่
ปรึกษา - มีการบันทึก ประเมิน (แบบสอบถาม) หลังจากเข้าพบ – มีการจัดห้องให้คาปรึกษา - มีระบบและกลไกให้
ความช่วยเหลือนักศึกษา (แผนผังการให้ความช่วยเหลือ) - มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษา
2.3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา - มีวิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษา - มีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา- นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคาแนะก่อนลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา
2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลีย่ นข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) – อาจารย์จดั ทาข้อมูลนักศึกษาในทีป่ รึกษา - จัดประชุมหรือเวทีให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พดู คุยแลกเปลีย่ นกันเรื่องผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา – สามารถ
นาเรื่องเข้าที่ประชุมได้ตลอดภาคการศึกษา
2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มปี ัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ - มีระบบ
และกลไกการให้ความช่วยเหลือ (แผนผังการให้ความช่วยเหลือ) – มีการจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติม - มีการให้
ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน, การให้ทุนการศึกษา
2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสีย่ งทีจ่ ะออกกลางคัน หรือสาเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) วางแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีการแก้ไขอย่างไร – มี
ขันตอนการดาเนินงานและการแก้ไขความเสี่ยงนัน
2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา – มีคู่มือบัณฑิตศึกษา – มีการจัดตารางการเข้าพบ
ที่ชัดเจน มีการให้คาปรึกษาการทากิจกรรม
 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เลือกรายงานจาก
ประเด็นต่อไปนี้ หรืออื่นๆทีห่ ลักสูตรได้ดาเนินการ
1. การกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอน
2. การกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
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การดูแลนักศึกษาให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ในระดับบัณฑิตศึกษา

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เลือกรายงานจากประเด็นต่อไปนี้
หรืออื่นๆทีห่ ลักสูตรได้ดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัย/คณะจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
2. ความเชื่อมโยของโครงการกิจกรรมพั ฒนานั กศึกษา งบประมาณ ตามระบบที่กองกิ จการนักศึกษาได้ จัดสรร ดู แลการดาเนิ นงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา
4. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement)
กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
6. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media
literacy, health literacy, life skill, career skills
7. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
8. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
9. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น
10. สรางความตระหนั กและการมี สวนรวมของนั กศึ กษาในการเตรี ยมและพั ฒนาตนเอง เพื่ อการเรี ยนรูตลอดชี วิ ตภายใตสั งคมพหุ
วัฒนธรรม
11. การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีจิตใจ ดารงชีวิตในสังคม สร้างประโยชน์ รับรู้ปัญหาสังคม พร้อมร่วมมือแก้ไข ให้ชุมชน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
12. การสร้างเครือข่ ายระหว่างสถาบั นภายในประเทศและต่ างประเทศ มี Visiting Professors ที่ มาช่ วยสอนหรือให้ ประสบการณ์ แก่
นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา : ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นกั ศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 3.3 เป็นเกณฑ์คุณภาพ แต่รายละเอียดการประเมินแตกต่างจาก 3.1 และ 3.2
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงานผล  มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานใน ดาเนินงานครบทุก
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
บางเรื่อง
เรือ่ งตามคาอธิบายใน คาอธิบายในตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบางเรื่อง

3. นักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

คะแนน 4
คะแนน 5
 มีการรายงานผลการ
 มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม  มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดาเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
 อัตราการสาเร็จการศึกษา
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1. อธิบายผลการดาเนินงานใน 3 ประเด็น โดยอาจแสดงเป็นตารางประกอบคาอธิบายในปีการศึกษา 2557 จากการที่
หลักสูตรได้มีการดาเนินงานตามนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน จานวน ....... กิจกรรม ทาให้อัตรา
การคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสูตรสูงถึงร้อยละ .....ซึ่งมากกว่าการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร..... 3 ปี ย้อนหลัง (ปี
การศึกษา 2554 – 2557)
2. อัตราสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรกาหนด ...... คน จาก
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจานวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ...... ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2555 ถึงร้อย
ละ ...........
3. ระดับบัณฑิตศึกษา : นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรูด้ ้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย ที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
4. อธิบายการช่องทางและรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียน
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ตัวบ่งชี้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน

ปีที่รับ

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

30
-

25
30
-

25
26
30
-

24
26
26
30
-

24
26
26
28
30
-

3
26
26
28
30
30
-

0
3
24
27
27
30
30
-

0
0
2
27
25
28
30
30

ร้อยละของการคงอยู่
ของนักศึกษาปีที่ 1

ร้อยละของการสาเร็จ
ตามระยะเวลา

 หลักสูตร ต้องมีการรายงานการดาเนินงานในทัง้ 3 หัวข้อที่กาหนด อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ทั้งนี้สามารถเขียนย้อนหลังการดาเนินงานที่ผ่านมา 2-3 ปีได้ เพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนา
 ถ้าผลการดาเนินงานมีแนวโน้มที่ดขี ึ้นในบางเรื่อง จะได้ 3 คะแนน ถ้าผลการดาเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง จะได้ 4 คะแนน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตั วบ่งชี้ดังต่อไปนี้
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2 (คุณวุฒิ) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2 (ตน.วิชาการ) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2 (ผลงาน) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 (citation) จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนิ นงาน ตลอดจนการกากับ ดูแล และการพัฒ นาคุณภาพอาจารย์ ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ระบบการบริหารอาจารย์
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมินเหมือน 3.1
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์  ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
(กระบวนการทางานอาจครอบคลุม
1. อธิบายระบบและกลไก การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเริ่มจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตร แต่การ
แสดงความเชื่อมโยงกัน ในรายละเอียด ดังนี้
รายงานผลการดาเนินงานใน
1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานวิชาชีพ
องค์ประกอบระดับหลักสูตรนี้คดิ เฉพาะ
1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มคี วามรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ในส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางานตามความชานาญของแต่ละคนได้
เท่านั้น)
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวนที่ไม่ต่ากว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ
1.4 นโยบายของมหาวิทยาลัย (สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เกีย่ วกับวาระ 2 ปี การได้รับการแต่งตัง้ เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.5 การปฐมนิเทศ/การพัฒนาอาจารย์ใหม่
1.6 การกาหนดขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่เป็นอย่างไร
2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร – การกาหนดรายวิชาตามแผน การจัดอาจารย์ผู้สอน การดูแล
และบริหารหลักสูตร การกากับคุณภาพหลักสูตร
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4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
 ระบบการบริหารอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการทางานในประเด็นดังต่อไปนี้ หรืออื่นๆที่หลักสูตรได้ดาเนินการ
1. คณะ/หลักสูตรต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ผู้บริหารหรือหน่วยงานทีด่ ูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับ
คณะ/วิทยาลัย (คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย)
3. คณะมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วย แผนอัตรากาลังแผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท
4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด คณะต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
5. มีแผนบริหารความเสีย่ งด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน
เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา
6. การกาหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
7. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
8. ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
9. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
10. ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการทางานในประเด็นดังต่อไปนี้ หรืออื่นๆที่หลักสูตรได้ดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. การจั ดสรรงบประมาณในการพั ฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ เป็นไปตามมาตรฐานและมีศั กยภาพที่ สูงขึ้ นเพื่ อส่ งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิต – ทุนนาเสนอผลงานวิจัยทังในและต่างประเทศ ทุนอบรม
3. การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง – เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
การทาตารา หนังสือ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร- KM
5. การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์- การวิจัยในชั้นเรียน
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ –รางวัลอาจารย์ดีเด่น
รางวัลอืน่ ๆ
7. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์ สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร – KM อาจารย์ พี่
เลียง
8. บัณฑิ ตศึ กษา ให้ ความส าคั ญกับการจั ดหาอาจารย์หรือพั ฒนาอาจารย์ ให้มี คุ ณสมบั ติที่ สู งกว่ ากาลั งคนในหลั กสู ตรปริ ญญาตรี
โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
คุณภาพของอาจารย์ : การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทาให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ คานวณตามสูตรที่กาหนดในเล่มคู่มือ
 ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาตรี : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
หลักสูตรปริญญาโท : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
 ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรี : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
หลักสูตรปริญญาโท : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ของอาจารย์ประจาหลักสูตร คิดผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรี : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
หลักสูตรปริญญาโท : กาหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร : คิดจากอัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
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ตัวบ่งชี้
แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ : ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาทีร่ ับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยูข่ องอาจารย์สงู และอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0

คะแนน 1

 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงานผล

ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานใน
บางเรื่อง

คะแนน 2

คะแนน 3

 มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ

ดาเนินงานครบทุก
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
เรื่องตามคาอธิบายใน คาอธิบายในตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบางเรื่อง

คะแนน 4
 มีการรายงานผลการ

ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง

คะแนน 5
 มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดาเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ – แสดงตารางหรือคาอธิบายการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
1. ระบุปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร – ความพึงพอใจในงาน ระยะเวลาในการทางาน
บรรยากาศการทางาน คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมองค์กร
2. ระบุสาเหตุการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร การทดแทนเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
 ความพึงพอใจของอาจารย์ – แบบประเมินความพึงพอใจ
1. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้ โดยมีการสารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้
มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาในหลักสูตร และสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและรายงานผลต่อคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
2. มีแนวโน้มผลการดาเนินงานทีด่ ีขึ้นในทุกเรื่อง โดยมีการศึกษาและประเมินแนวโน้มการบริหารจัดการหลักสูตรในด้าน
อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3. จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ 3 ด้าน ที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการ
หลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

13

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 5.1-5.3
คะแนน 0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มแี นวคิดในการ

กากับติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน

คะแนน 1

คะแนน 2

 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
พัฒนากระบวนการ

คะแนน 3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

คะแนน 4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่



การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5. หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

คะแนน 5
มีระบบ มีกลไก
มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี อธิบายกระบวนการออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร หรือกระบวนการอื่นที่
หลักสูตรได้ทา
1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดย
ระบบการเปิด-ปิด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย (Flow chart ระบบการเปิด-ปิด หลักสูตร) เพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย การกาหนดระยะเวลาในการนาเสนอหลักสูตร/รายวิชา
2. มีกลไกการดาเนินงานตามระบบ โดยมีคาสั่งแต่งตัง้ กรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร ในการดาเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนานาหลักสูตร
3. จัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์
4. พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทารูปเล่มหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
กรรมการวิชาการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ
6. มีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ร่วมหารือแนวปฏิบัตแิ ละพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
เรียนการสอนเป็นประจาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ และมีการควบคุมกากับติดตามการจัดทา มคอ.3 - มคอ.7
ให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
7. หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติทชี่ ่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ อธิบายรายละเอียดในประเด็นหรือ
กระบวนการอื่นที่หลักสูตรได้ทา
1. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน
2. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชดั เจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
3. คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิง่ ที่ควร
เรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือทีเ่ ป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้
4. เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
5. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
6. การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังทีเ่ หมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพนื้ ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
7. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
8. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
9. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
10. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบตั ิในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการ ศึกษาทั่วไปที่
สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวิต
11. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กาหนดในรายวิชา
ของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
12. หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องนาเสนอรายวิชาเทียบเรียนเพื่อพิจารณา
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5. หลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
การเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
 การพิจารณาอนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกีย่ วข้องทีม่ ีความที่ซับซ้อน มีจดุ เน้น
2. การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจยั ที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร
4. หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท
 การกาหนดผู้สอน
1. ผู้ ส อนมี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ รายวิ ช าที่ ส อน มี ค วามรู้ แ ละความช านาญในเนื้ อหาวิ ช าที่ ส อน (ค านึ ง ถึ งสาขาวิช า
ประสบการณ์ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2. หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง
หรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์
 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน
1. มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
2. การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และ
มีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
 การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ
การศึกษาดูงาน
3. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนั กศึกษาระหว่างเรียนเพื่ อเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้/การทางาน/การ
ประกอบอาชีพ
4. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
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6.
7.
8.

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การนากระบวนการวิจัยมาใช้ ในการเรีย นการสอนและส่ง ผลต่ อการเรีย นรู้ ข องนั กศึกษา การสอดแทรกศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้ สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์
1. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้คาปรึกษาและ
การพัฒนานักศึกษา
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบั ณฑิต ศึ กษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
1. การแต่ งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึ งคุณสมบัติ ของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่เหมาะสมกับ หัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
2. มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
 การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็น
ฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
2. มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
3. มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
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5.3 การประเมินผู้เรียน

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
4. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. มีหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. มีการให้ ความรู้แ ละระดับ ชั้นความสาคั ญ ในการตี พิมพ์เผยแพร่ผ ลงานวิจัย ในวารสารวิช าการตามฐานข้ อมู ลที่ สกอ.
รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
7. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
8. การชี้ แนะแหล่งทุนสนั บสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่ งเสริมให้นั กศึกษาจัด ทาข้ อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้ รับ ทุน
สนับสนุน
9. การสร้ า งเครื อข่ า ยระหว่างสถาบั น ภายในประเทศและต่ า งประเทศ มี Visiting Professors ที่ม าช่ วยสอนหรื อให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
ให้อธิบาย ระบบ กลไก และกระบวนการทางาน ตามประเด็น
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน
ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การวิเคราะห์ /ตรวจสอบคุ ณภาพ/ปรั บปรุ งพัฒ นาเครื่องมื อที่ใช้ในการประเมิ นคุ ณภาพนั กศึกษา (มี การวิพากษ์ ข้ อสอบ
ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้
เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
อาจารย์ประจาหลักสูตรวางระบบการประเมินและกากับให้อาจารย์ผู้สอนประเมินการจัดการเรียนการสอน และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)
2. มีการดาเนิ นการประเมิ นวิทยานิ พนธ์ต ามคู่ มือการประเมิ นวิทยานิ พนธ์ในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา โดยมี คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาประเมินวิทยานิพนธ์
 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 7 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 12 ข้อ และเอกสารหลักฐานประกอบผลการประเมิน)
1. คานวณว่าในปีที่ประเมิน มีตัวบ่งชี้ที่กาหนดให้ต้องดาเนินการกี่ตัวบ่งชี้
2. นามาคานวณค่าร้อยละผลการดาเนินงานตามสูตร
 ร้อยละของผลการดาเนินงาน ต้องมีค่าระหว่าง 80-100 เท่านั้น

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา/สานักวิชา/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มแี นวคิดในการ

กากับติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

คะแนน 4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่



การปฏิบัติ/ดาเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

คะแนน 5
มีระบบ มีกลไก
มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน
มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
6. สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้

แนวการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
 ระบบการดาเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. อธิบายระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. การดูแลรักษา
 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2. การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก และสิ่ ง สนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษา เช่ น ห้ อ งสมุ ด ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3. การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้ผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ
2. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การรายงานการประเมินหลักสูตร ให้รายงานตามแบบฟอร์มการรายงาน มคอ. 7
2. หลักสูตรในมหาวิทยาลัย 1 หลักสูตรแม้เปิดต่างพื้นที่ให้รายงานหลักสูตรเพียงเล่มเดียว
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