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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ แนวการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี่ 1.1 ในการควบคุมก ากบัมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีไ่ด้ประกาศใช้เมือ่ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาทีม่ีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพจิารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ                        

และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกลา่ว 12 ข้อ 

1. การก ากับ

มาตรฐาน 

1.11.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่

ก าหนดโดย สกอ. 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

� ปริญญาตรี    เกณฑ์ 4 ข้อ 

� บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 12 ข้อ  

เกณฑ์การประเมิน : ผ่าน/ไมผ่่าน 

ข้อมูล : หลักสูตรเขียนข้อมูลตาม format ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดท า 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑติในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานัน้ ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจ้ากตัวบง่ชี้ดังต่อไปนี ้

� ตัวบ่งชีท้ี่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

� ตัวบ่งชีท้ี่  2.2   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

           (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

           (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

           (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

แนวทางการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้
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2. บัณฑติ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดบั อุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

 

� ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

ข้อมูล :ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและต้องติดตามข้อมูล 

1. ใช้ข้อมูลบัณฑิตย้อนหลงั ใช้ข้อมูลบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  

2. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

� ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ข้อมูล : ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและต้องติดตามข้อมูล 

1. ใช้ข้อมูลบัณฑิตย้อนหลงั เป็นบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

    � ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบง่ชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชีผ้ลงานของอ.ได ้

2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิน้ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี ้

ข้อมูล : บัณฑติวิทยาลัย 

 

ปริญญาโท : เกณฑ์การประเมนิ  :     

           โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 

5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ นไป 

 

ปริญญาเอก : เกณฑ์การประเมิน  :   

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 

5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ นไป 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ

ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา

ที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ทั้ง 3.1 และ 3.2 จะเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพ 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

� ไม่มีระบบ  

� ไม่มีกลไก 

� ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ

ปรับปรุง 

� ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏิบัติ/ 

ด าเนินงาน 

 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� ไม่มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีผลจากการปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก 

ผลการประเมิน 

� มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

ข้อพิจารณา : 

1) ถ้ามีระบบ กลไก และผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ที่แสดงผลการด าเนินการเพียงรอบเดียว จะได้ 3 คะแนน 

2) ถ้าแสดงผลของการปรับปรุงอย่างชัดเจน จะได้ 4 คะแนน 



 

 4 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ แนวการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

3) ถ้าผลการปรับปรุงน าไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จะได้ 5 คะแนน 

 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา � การรับนักศึกษา (อยู่ใน มคอ. 7 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

1. อธิบายระบบการรับนักศึกษา เร่ิมจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร แสดงความเชื่อมโยงกัน 

1.1 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดประเภทการรับนักศึกษาให้หลากหลายขึ้นได้แก่  

1) หลักสูตร 4-5 ปี  ประกอบดว้ย  (1)  ประเภท ผา่นระบบกลาง จ านวนไม่เกิน 30%  (2)  ประเภท ผ่านระบบรบัตรง 

จ านวนไม่เกิน 60%   (3)  ประเภท ผ่านระบบรับตรง โครงการพิเศษ จ านวนไม่เกิน 10%  

2) หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี ประกอบด้วย (1) ประเภท ผ่านระบบรับตรง จ านวนไม่เกิน 90%   (2)  ประเภท ผ่าน

ระบบรับตรง โครงการพิเศษ จ านวนไม่เกิน 10% 

1.2  คณะ/หลักสูตรก าหนดจ านวนรับในปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายมหาวทิยาลัย หรือไม่ แล้วรับแต่ละประเภทเป็น

จ านวนเท่าไร ต้องระบุจ านวนตวัเลขจริงแต่ละประเภท แลตวัเลขรวมของนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร 

2. อธิบายกลไก (หน่วยงาน คณะท างาน บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา 

2.1 กลไก ระดับมหาวทิยาลัยมีคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้วางและก ากับ

นโยบาย กองแผนงานท าหน้าทีร่วบรวมจ านวนของแต่ละหลักสตูร จัดส่งส านักบริหารและพัฒนาวชิาการให้เป็น

หน่วยงานท าหนา้ที่รับนักศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาให้คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ 

2.2 คณะ/หลักสูตร มี...................................ท าหน้าที่ที่สัมพนัธ์กับขอ้ 2.1 อย่างไร อธิบาย เช่นกรรมการประจ าคณะ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ......... 

 

3. อธิบายกระบวนการท างานการรับนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตร ในประเด็น 

3.1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านงึความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ า

ที่มีอยู่ 
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3.2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกบัหลักสูตรที่เปดิสอนและสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร ประเภทหลกัสูตร ปรัชญาวสิัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร 

3.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก มีความ

เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปดิเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน  

 

4. อธิบายกระบวนการท างานในข้อ 3 ในการรับนักศึกษาที่แสดงวงจรคุณภาพ PDCA 

4.1 การสื่อให้เห็นการท างานที่เปน็ PDCA มากกว่า 1 รอบ ต้องเขียนแนวทางการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา และแสดงให้เห็น

ว่าในปทีี่ประเมิน หลักสตูรได้มกีารก าหนดกลยุทธ์ การประเมินกระบวนการ ได้รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ– 3 คะแนน 

4.2 แสดงผลการปรับปรุงกระบวนการให้เห็นว่ามีผลการด าเนนิงานที่ดีขึ้นอย่างไร เช่น จ านวนผู้สมคัรเพิ่มข้ึน สัดส่วนการ

คัดเลือกดีข้ึน คุณภาพเพิ่มข้ึน – 4 คะแนน 

4.3 เขียนแสดงผลส าเร็จการพัฒนากระบวนการรับเข้าเปน็แนวปฏบิัติที่ดี ได้รับการยอมรับในกลุ่มวิชาเดียวกัน   – 5 คะแนน                      

3. นักศึกษา    � การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (อยู่ใน มคอ. 7 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

1. อธิบายกระบวนการท างานที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรหรือคณะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1.1 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษา

ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนใน

หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

1.2 การทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

1.3 การจัดปฐมนิเทศชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ การเทียบเรียนรายวิชา การลงทะเบียน การโอนย้ายสาขา การพ้นสภาพนักศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน การได้รับค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา การใช้ชีวิตในมหาวทิยาลยั สิ่งอ านวยความ

สะดวก ฯลฯ  
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1.4 การจัดท าโครงการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียน 

1.5 มีข้อมูลการวิจัยสถาบันที่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพ ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาที่เข้ามาในแต่ละ

ช่องทาง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสัดส่วนการรับเข้า 

2. หลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างไร : การปรับปรุงจ านวนรับ การปรับปรุงสัดส่วนจ านวนรับ การเพิ่ม

โครงการอบรม การสัมภาษณ์นักศึกษา การเพิ่มช่องทางการสื่อสารส าหรับนักศึกษา (อะไรที่ท ามากกว่าปีที่ผ่านมา) 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา: ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพฒันาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการ

เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเปน็พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดบัปรญิญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน

หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาส

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

 

  3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา � การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ให้มีการรายงานในประเด็น

ต่อไปนี ้

1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกอย่างไรในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้อธิบายให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจใช้ระบบ

และกลไกของคณะมาอธบิายแทนได้ แต่ต้องแสดงความเชื่อมโยงว่าหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบและเปน็กลไกของ

กระบวนการท างานอย่างไร 

2.  อธิบายกระบวนการท างานการดูแลให้ค าปรึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ หรืออ่ืนๆที่หลักสูตรได้ด าเนนิการ 

2.1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด – มหาวิทยาลยัจัดให้มีคู่มือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - มีแผนงานโครงการ 

(แผนปฏบิัติราชการ) – มีโครงการ – มีค าสั่งแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา – ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการดูแลส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา - ระบบและขั นตอนการด าเนินงาน 
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2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมนิจากนักศึกษา) – มีการก าหนดงานอาจารย์ที่

ปรึกษา - มีการบันทึก ประเมิน (แบบสอบถาม) หลังจากเข้าพบ – มีการจัดห้องให้ค าปรึกษา - มีระบบและกลไกให้

ความช่วยเหลือนักศึกษา (แผนผังการให้ความช่วยเหลือ) - มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้

ค าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

2.3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา  - มีวิชาเลือกเสรี

ให้นักศึกษา - มีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา- นักศึกษาเข้าพบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อรับฟังค าแนะก่อนลงทะเบียนเรียนใน

แต่ละภาคการศึกษา 

2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนกัศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผูส้อนเพือ่การพัฒนานักศึกษา 

(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) – อาจารย์จัดท าข้อมูลนักศึกษาในทีป่รึกษา - จัดประชุมหรือเวทีให้

อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกนัเร่ืองผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา – สามารถ

น าเร่ืองเข้าที่ประชุมได้ตลอดภาคการศึกษา 

2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ - มีระบบ

และกลไกการให้ความช่วยเหลือ (แผนผงัการให้ความช่วยเหลือ) – มีการจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติม - มีการให้

ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ เช่น การหารายได้ระหวา่งเรียน, การให้ทุนการศึกษา 

2.6 การจัดการความเสี่ยงดา้นนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มผีลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรือส าเร็จ

การศึกษาช้า ฯลฯ) - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (อาจารย์ที่ปรึกษา) วางแผนบริหารความเสี่ยงว่ามีการแก้ไขอย่างไร – มี

ขั นตอนการด าเนนิงานและการแก้ไขความเสี่ยงนั น 

2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา – มีคู่มือบัณฑิตศึกษา – มีการจัดตารางการเข้าพบ

ที่ชัดเจน มีการให้ค าปรึกษาการท ากิจกรรม 

  � การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑติศึกษา ให้เลือกรายงานจาก

ประเด็นต่อไปนี้  หรืออ่ืนๆที่หลักสูตรไดด้ าเนินการ 
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1. การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผ์ู้สอน 

2. การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

การดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ในระดับบัณฑิตศึกษา 

    � การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เลือกรายงานจากประเด็นต่อไปนี้  

หรืออ่ืนๆที่หลักสูตรได้ด าเนินการ 

1. มหาวิทยาลัย/คณะจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

2. ความเชื่อมโยของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบประมาณ ตามระบบที่กองกิจการนักศึกษาได้จัดสรร ดูแลการด าเนินงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร 

3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

4. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) 

กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

6. การจัดกิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media 

literacy, health literacy, life skill, career skills 

7. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

8. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 

9. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่

สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น 

10. สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของนักศึกษาในการเตรียมและพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรม 
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11. การส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ให้มีจิตใจ ด ารงชีวิตในสังคม สร้างประโยชน์ รับรู้ปัญหาสังคม พร้อมร่วมมือแก้ไข ให้ชุมชน สังคม 

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

12. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่

นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา :  ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมินตัวบง่ชี้ 3.3 เป็นเกณฑ์คุณภาพ แต่รายละเอียดการประเมินแตกต่างจาก 3.1 และ 3.2  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

� ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

� มีการรายงานผล 
การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

 

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

� มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบางเรื่อง 

 

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

� มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุกเรื่อง  

 

� มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
� มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
� มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง  
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3. นักศึกษา  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา � อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

� อัตราการส าเร็จการศึกษา 

� ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. อธิบายผลการด าเนนิงานใน 3 ประเด็น โดยอาจแสดงเปน็ตารางประกอบค าอธิบายในปีการศกึษา 2557 จากการที่

หลักสูตรได้มีการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมทางการเรียน จ านวน ....... กิจกรรม ท าให้อัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงถึงร้อยละ .....ซึ่งมากกว่าการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร..... 3 ปี ย้อนหลัง (ปี

การศึกษา 2554 – 2557)  

2. อัตราส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรก าหนด ...... คน จาก

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจ านวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ...... ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2555 ถึงร้อย

ละ ...........  

3. ระดับบัณฑิตศึกษา : นักศึกษามคีวามรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย ที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4. อธิบายการช่องทางและรูปแบบการประเมินความพงึพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียน 

  

ปีท่ีรับ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ร้อยละของการคงอยู่ 

ของนักศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละของการส าเร็จ 

ตามระยะเวลา 

2550 30 25 25 24 24 3 0 0   

2551 - 30 26 26 26 26 3 0   

2552 - - 30 26 26 26 24 2   

2553 - - - 30 28 28 27 27   

2554 - - - - 30 30 27 25   

2555 - - - - - 30 30 28   
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2556 - - - - - - 30 30   

2557 - - - - - - - 30   

� หลักสูตร ต้องมีการรายงานการด าเนินงานในทั้ง 3 หัวข้อที่ก าหนด อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของ

นักศึกษา  ทั้งนี้สามารถเขียนย้อนหลังการด าเนนิงานทีผ่่านมา 2-3 ปีได้ เพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนา 

� ถ้าผลการด าเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในบางเร่ือง จะได้ 3 คะแนน    ถ้าผลการด าเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึน้ในทุกเร่ือง จะได้ 4 คะแนน 

         

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

� ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

� ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 

          4.2 (คุณวุฒิ)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

          4.2 (ตน.วิชาการ)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

          4.2 (ผลงาน)  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

          4.2 (citation) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

� ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เร่ิมต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร 

มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน และการลงทุนงบประมาณและ 
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ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

� ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

� ระบบการบริหารอาจารย์ 

� ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมินเหมือน 3.1  

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

(กระบวนการท างานอาจครอบคลุม

อาจารย์ทุกคนในหลักสูตร  แตก่าร

รายงานผลการด าเนนิงานใน

องค์ประกอบระดับหลักสูตรนี้คดิเฉพาะ

ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เท่านั้น) 

� ระบบและกลไกการรับและแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อธิบายระบบและกลไก การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเริ่มจากนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 

แสดงความเชื่อมโยงกัน ในรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวางแผนระยะยาวดา้นอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวฒุิการศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ 

1.4 นโยบายของมหาวิทยาลัย (ส านกับริหารและพัฒนาวชิาการ) เกีย่วกับวาระ 2 ปี การได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1.5 การปฐมนิเทศ/การพฒันาอาจารย์ใหม่ 

1.6 การก าหนดขั้นตอนการรับอาจารย์ใหม่เป็นอย่างไร 
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2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร – การก าหนดรายวิชาตามแผน การจัดอาจารย์ผู้สอน การดูแล

และบริหารหลักสูตร  การก ากับคุณภาพหลักสูตร 

    � ระบบการบรหิารอาจารย ์ ให้อธิบายกระบวนการท างานในประเด็นดังต่อไปนี้  หรืออ่ืนๆที่หลักสูตรไดด้ าเนินการ 

1. คณะ/หลักสูตรต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง

วิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมกีารวางแผนระยะยาวดา้นอัตราก าลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศกึษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการมสีว่นร่วมของทีมบริหารระดับ

คณะ/วิทยาลัย (คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย) 

3. คณะมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ

สถาบนั ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลังแผนการสรรหาและรบั

อาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท 

4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรยงัไม่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด คณะต้องมีวิธีการ

บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเปน็ระบบ 

5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดลุกับภาระงาน 

เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษา 

6. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

7. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

8. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 

9. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
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10. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. อาจารย ์  � ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการท างานในประเด็นดังต่อไปนี้ หรืออ่ืนๆที่หลักสูตรได้ด าเนนิการ 

1. มหาวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ

บัณฑิต – ทุนน าเสนอผลงานวิจัยทั งในและต่างประเทศ ทุนอบรม 

3. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง – เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน 

การท าต ารา หนังสือ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร- KM  

5. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์- การวิจัยในชั้นเรียน 

6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ –รางวัลอาจารย์ดีเดน่ 

รางวัลอ่ืนๆ 

7. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร – KM  อาจารย์พี่

เลี ยง 

8. บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 คุณภาพของอาจารย์ : การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการผลิตบัณฑติ อันสะท้อนจากวฒุิการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ และความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 คุณภาพอาจารย ์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค านวณตามสูตรที่ก าหนดในเล่มคู่มือ 

� ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หลักสูตรปริญญาตรี : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20        

หลักสูตรปริญญาโท : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ แนวการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

� ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตรปริญญาตรี : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60        

หลักสูตรปริญญาโท : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 

� ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการ 

หลักสูตรปริญญาตรี : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20        

หลักสูตรปริญญาโท : ก าหนดคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 

� จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดร้ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสตูร : คิดจากอัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

     กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

ผลที่เกิดขึ้นกบัอาจารย์ : ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มี

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

� ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

� มีการรายงานผล 
การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

 

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

� มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบางเรื่อง 

 

� มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

� มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุกเรื่อง  

 

� มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
� มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 
� มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง  

    

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ � อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ – แสดงตารางหรือค าอธิบายการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ แนวการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ระบุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร – ความพึงพอใจในงาน  ระยะเวลาในการท างาน 

บรรยากาศการท างาน คุณภาพชีวิต และวฒันธรรมองค์กร 

2. ระบุสาเหตุการปรบัเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร การทดแทนเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ 

� ความพึงพอใจของอาจารย์ – แบบประเมนิความพึงพอใจ 

1. มีการรายงานผลการด าเนนิงานตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ โดยมีการส ารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้

มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรและรายงานผลต่อคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  

2. มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นในทุกเร่ือง โดยมีการศึกษาและประเมินแนวโน้มการบริหารจัดการหลักสูตรในด้าน

อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

3. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผู้บริหารต้องรับผดิชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร

จัดการ 3 ด้าน ที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการ

หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมินตัวบง่ชี้ 5.1-5.3 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

� ไม่มีระบบ  

� ไม่มีกลไก 

� ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ

ปรับปรุง 

� มีระบบ มีกลไก 

� ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏิบัติ/ 

ด าเนินงาน 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก 

ผลการประเมิน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ แนวการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

� ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 

 

 

� ไม่มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีผลจากการปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

5. หลักสูตร  

การเรียน 

การสอน การ

ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร � การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระดับปรญิญาตร ีอธิบายกระบวนการออกแบบ/พัฒนาหลักสตูรและสาระของรายวชิาในหลักสตูร  หรือกระบวนการอ่ืนที่

หลักสูตรได้ท า 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา โดย

ระบบการเปิด-ปิด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติของมหาวทิยาลัย (Flow chart ระบบการเปิด-ปิด หลักสูตร) เพื่อ

พิจารณาก่อนเสนอตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย  การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอหลักสูตร/รายวิชา  

2. มีกลไกการด าเนนิงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตัง้กรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนาน าหลักสูตร  

3. จัดประชุมให้อาจารยท์ุกคนที่มสี่วนร่วมในการพฒันาและวพิากษ์หลักสูตร การสร้างความเข้าใจในเร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ TQF เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ ์

4. พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผูป้ระกอบการ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวฒุิ

หรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจดัท ารูปเล่มหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรฉบับปรบัปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

กรรมการวิชาการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. เพื่อให้ความเห็นชอบ 

6. มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร ร่วมหารือแนวปฏิบัติและพฒันาการ

เรียนการสอนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีการควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 - มคอ.7 

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
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7. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏบิัติที่ชว่ยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

� การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  อธิบายรายละเอียดในประเด็นหรือ

กระบวนการอ่ืนที่หลักสตูรได้ท า 

1. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนัสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวชิาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

2. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทนัสมัย สอดคล้องกบัความก้าวหนา้ทางวชิาการและความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 

3. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควร

เรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเนน้ มีความต่อเนื่องเชือ่มโยง สัมพันธ์กนัระหว่างวชิา และมีการสังเคราะห์การ

เรียนรู ้

4. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวชิาไม่มคีวามซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั เหมาะสมกับระดับการศึกษา 

5. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวชิาครบถ้วน 

6. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลงัที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวชิาตอ่ยอด 

7. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จไดท้ันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

8. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน 

9. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นกัศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการ

ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

10. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวชิาที่เป็นจุดเนน้ วิชาการ ศึกษาทั่วไปที่

สร้างความเปน็มนษุย์ที่เตรียมนกัศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
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11. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกบัการเทียบวชิารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวชิา

ของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

12. หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องน าเสนอรายวิชาเทียบเรียนเพื่อพิจารณา 

� การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา 

1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเนน้ความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 

2. การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานพินธ์/สาระนพินธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

3. หัวข้อวิทยานิพนธ์เปน็ประเด็นวจิัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทศัน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4. หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

5. หลักสูตร  

การเรียน 

การสอน การ

ประเมินผู้เรียน 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

� การก าหนดผู้สอน  

1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง

หรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 

 

� การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน 

1. มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการ

เรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

2. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมี

การก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 
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� การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน 

3. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การ

ประกอบอาชีพ 

4. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 

5. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและ

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

7. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

8. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ 

 

� การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ 

1. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและ

การพัฒนานักศึกษา 
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� การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ

เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

2. มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

 

� การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็น

ฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

2. มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

3. มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. มีหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

8. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุน

สนับสนุน 
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9. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

  5.3 การประเมินผู้เรียน ให้อธิบาย ระบบ กลไก และกระบวนการท างาน ตามประเด็น 

� การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ

ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

 

� การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ 

ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ 

เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

 

� การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางระบบการประเมินและก ากับให้อาจารย์ผู้สอนประเมินการจัดการเรียนการสอน และน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 

� การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. มีเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

2. มีการด าเนินการประเมินวิทยานิพนธ์ตามคู่มือการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาประเมินวิทยานิพนธ์ 
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  5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

� ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 7 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 12 ข้อ และเอกสารหลักฐานประกอบผลการประเมิน) 

1. ค านวณว่าในปีที่ประเมิน มีตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ต้องด าเนินการกี่ตัวบ่งชี้ 

2. น ามาค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามสูตร 

� ร้อยละของผลการด าเนนิงาน ตอ้งมีค่าระหว่าง 80-100 เท่านั้น 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

� ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/ส านักวิชา/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

� จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

� กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

� ไม่มีระบบ  

� ไม่มีกลไก 

� ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ

ปรับปรุง 

� ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสูก่าร

ปฏิบัติ/ 

ด าเนินงาน 

 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� ไม่มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 

 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

� มีผลจากการปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีระบบ มีกลไก 

� มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

� มีการประเมินกระบวนการ 

� มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก 

ผลการประเมิน 

� มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

� มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน  
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6. สิ่งสนบัสนุน 

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ � ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. อธิบายระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. การดูแลรักษา 

� จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3. การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

� กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ใช้ผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. การรายงานการประเมินหลักสูตร ให้รายงานตามแบบฟอร์มการรายงาน มคอ. 7  

2. หลักสูตรในมหาวิทยาลัย 1 หลักสูตรแม้เปิดต่างพื้นที่ให้รายงานหลักสูตรเพียงเล่มเดียว 

 

 


