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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจ จัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดัง
กล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา

-29) กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุด มศึกษา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็ นกลไกส่ งเสริมและกากับให้ส ถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลั กสู ตร คณะวิช าหรือหน่ว ยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
3) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุ ดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals)
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุ ดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒ นาการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ล ะระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน
5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาเป็ น กลไกหลั ก ในการด าเนิ น การ กล่ า วคื อ ให้ มี ก ารสร้ า งกลไกการประเมิ น คุ ณ ภาพ
สถาบั น อุดมศึกษาตามพัน ธกิจ ของสถาบัน ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการ
พัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท
ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็น
เลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิ ต
พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อ
ยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณ ภาพควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทย
ฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ก วิ ท ยาลั ยชุ ม ชน หมายความถึ ง สถาบั นที่ เ น้น การผลิ ต บั ณฑิ ต ระดั บต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิ ตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิ ช าชี พ เฉพาะทาง สถาบั น อาจเน้ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การวิ จั ย หรื อ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสู ง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
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เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทา
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นาทางความคิด ของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และ
ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
และชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและต้องส่ งเสริ มการพัฒ นาประเทศให้ ส ามารถแข่ง ขันได้ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่ว ยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้
และพั ฒ นาก าลั ง คนระดั บ สู ง ที่มี คุ ณภาพเพื่อ การพั ฒ นาชาติอ ย่ างยั่ งยื น สร้ างสั งคมการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
บทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้ ว ยมาตรฐาน 3 ด้า น ได้ แก่ มาตรฐานด้ านคุณ ภาพบั ณฑิ ต มาตรฐานด้า นการบริ ห ารจั ดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1
คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจั ด การศึ ก ษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้ างสั งคมแห่ ง การเรีย นรู้ /สั งคมแห่ งความรู้ แต่ล ะมาตรฐานย่ อยของมาตร ฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จั ด ท ามาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2551 เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
สถาบั น อุดมศึกษาตามกลุ่ มสถาบั น ที่มีป รั ช ญา วั ตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่ างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจั ด การศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการด าเนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และก าหนดกลุ่ ม
สถาบั น อุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ ม ก วิทยาลั ยชุมชน กลุ่ ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ ม ค
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไป

-5ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็น การประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ล ะระดับคุณวุฒิและสาขาวิช า โดย
กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดั บคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง ระบบ หลักเกณฑ์แ ละวิธี การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้ อมส าหรั บการประเมิน คุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ งได้จั ดทากฎกระทรวงว่ า ด้ วยระบบหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่ห ลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2)
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

-63. การประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom)
ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553ได้ร ะบุให้ห น่ว ยงานต้นสั งกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่ งส่วน
ราชการ กาหนดให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษามีห น้า ที่พิ จารณาเสนอนโยบาย แผนพั ฒ นา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาอย่ างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การ
ดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินภารกิจของสถาบัน
บรรลุ เป้ า ประสงค์แ ละมี พัฒ นาการอย่ า งต่อเนื่อง ขณะเดี ยวกั นก็เป็ นหลั กประกันแก่ส าธารณชนให้ มั่น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สาคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
ซึ่งสามารถส่งเสริมและนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสู ตร มีการดาเนินการตั้งแต่ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ
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กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ
และความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กาหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อ
ไม่ให้เป็นการทางานซ้าซ้อนเกินความจาเป็นหรือสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน
3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใดกรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0
คะแนนและการประเมินโดยกาหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดาเนินการและกรรมการประเมิน
(peer review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง
0-5
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติ ไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายในระดั บอุ ดมศึ กษา ได้ ก าหนดให้ มี ระบบประกั น
คุ ณภาพการศึ กษาระดั บ หลั กสู ตร คณะ และสถาบั น เพื่ อให้ ส ถาบั นอุ ดมศึ กษาต่ า งๆ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทาง
(Guideline) ในการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกากับ
ดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย
(3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
สาหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะ
เป็ นการบู รณาการเข้าไว้ ด้ วยกัน หากเป็ นตั วบ่ งชี้ ในระดั บคณะและสถาบันจะครอบคลุ มพันธกิ จหลั กของการ
อุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้
พัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ส ถาบันอุดมศึกษานาไปเป็นกรอบในการดาเนินการ
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การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น ควรเชื่อมโยงหรื อเป็ นเรื่ องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเน้น ที่ปั จจั ยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัว บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้ สามารถสะท้อน
ผลลัพธ์ของการดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย
3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับคณะและสถาบัน ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสู ตร
ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน
แต่ที่สาคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุค คล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญ
ยิ่งที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด ท ามาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกระดั บ กระทรวง ระดั บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือน
ร่ ม ใหญ่ เ ป็ น กรอบในการพั ฒ นา โดยมี ส าระส าคั ญ ที่ ค รอบคลุ ม เป้ า หมายและหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หลั ก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ด และด าเนิ น การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาในระบบการศึ ก ษาทางไกล
หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญา หลั ก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด

-9การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่ น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้งมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทงั้ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่ง
ความรู้

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบันอุดม
ศึกษาและกรอบ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหาร
จัดการ
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึ กษาปกติ ที่ ต้ อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้อง
ดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2
การประกันคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน
ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี

การตรวจเยีย่ ม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA
Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนาเสนอ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่ อ มโยงระหว่ า งการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น การติ ด ตามตรวจสอบของต้ น สั ง กั ด ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การดาเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป
รับใช้สังคม
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบ
การประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่
(2558-2562)
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นาไปใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานใน
ทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบ
แรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดาเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดย
ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญคือไม่เป็นภาระ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการ
ประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจั ย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทางานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่าง
ชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรก โดยน าแผนพั ฒ นาการศึ กษาระดับ อุดมศึก ษา ฉบั บที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กฎกระทรวงว่ าด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
สาหรับ การวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้ น สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นาตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่

- 12 สถาบัน อุดมศึกษาต้องดาเนิ นการให้ ครบถ้ว นทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการกาหนดประเภทเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้ นระดับ ปริ ญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบั นที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึง
ได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพิ่มเติมในสาระที่เกี่ย วข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)แผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบั นโดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็ น ส าหรั บการพัฒนาตัวบ่งชี้ แ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดั บ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ดาเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ภายใต้การดาเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance)ซึ่งได้กาหนดหลักการพัฒนา
ไว้ดังนี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(โดยเฉพาะการคุมวิท ยานิ พนธ์ใ ห้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั ก สู ต ร) ผลงานทางวิช าการ ผลงานวิจั ยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่
คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพของคณะ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

- 13 การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้ า นการด าเนิน การตามภารกิจ ของสถาบัน ประกอบด้วยด้ านการผลิ ตบัณฑิตด้านการวิจัยด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการทานุ บารุง ศิล ปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการ
ดาเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและ
ภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน
ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวม
ของสถาบันอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสกอ. ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทาผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม
สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของคณะและสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและวิ สั ย ทั ศ น์ ที่
สถาบันอุดมศึกษากาหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการ
ผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิ ตบั ณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อนึ่ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557โดยระบุ ใ ห้
สถาบั น อุดมศึกษามีอิสระในการเลื อกพัฒ นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลั กเสรีภ าพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท ของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษา
เลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่าน
การพิจารณาจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

- 14 พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 –
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)
C/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน
– สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปี ถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒ นาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีห รือ
งบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา
ถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณ ภาพภายในที่ ส ถาบั น แต่ง ตั้ ง (รวมทั้ ง ข้อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ) มาวางแผนปรั บ ปรุง การด าเนิ น งาน
แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์

- 15 9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึ ก ษา ทั้ ง ระดั บ หลั ก สู ต รระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ตามล าดั บ โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ
ประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณี ที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการทุ ก คนต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบั ติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลั กสูตร ของแต่ล ะระดับ
การศึกษา เป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับ ปริญญาเอก คณะกรรมการมีวุฒิ ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิช าการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในกรณีที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติร าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของสกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเที ยบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป

- 16 - ผู้ ที่ เ คยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณบดี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
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บทที่ 3
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เริ่มดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ปี พ.ศ. 2548 มีการพัฒนาคุณภาพ ได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม และการดาเนินงานตามมาตรฐานองค์ประกอบการประกันคุณภาพ เพื่อบริหารบุคลากรทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
คณะศิ ล ปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย นครพนม จัดอยู่ในกลุ่ ม สถาบั น กลุ่ ม ข คื อ
กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
บั ณฑิ ตที่ มีค วามรู้ ความสามารถเป็ น หลั ก ในการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาและการเปลี่ ยนแปลงในระดับ ภูมิ ภ าค
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
นโยบายการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายทุกหลักสูตร
ภายในคณะ
3. ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ มีการจัดทาเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ
การเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การตรวจสอบตนเอง มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มาจากบุคลากรภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย และจากองค์กร
ภายนอก
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือภายในคณะ ระหว่างคณะ และองค์กรอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. ส่งเสริมให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ
สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริมการนาข้อมูลสารสนเทศ และผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะ
7. ส่งเสริมการจัดทาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้งระดับหลักสูตรและ
คณะ
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- 18 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เริ่มต้น
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/ระดับหลักสูตร

คณะกรรมการดาเนินการการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing)

คณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment)

ประชุมคณะกรรมการทุก 2 เดือน

รายงานผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบ่งชี้
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ทุกระดับ

รายงานการประเมินตนเอง
วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

นาผลของการติดตามและประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ประเมินผล

อบรม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
- การเขียน SAR
- อบรมผู้ประเมินฯ
- อบรมนักศึกษากับประกันคุณภาพ
- ฯลฯ
กากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (QA สัญจร)

การตรวจสอบ

เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผล

รายงานผลการติดตาม

นาผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอคณะกรรมการดาเนินงานประกันฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
นาผลของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สิ้นสุด

รายงานผลการประเมินคุณภาพ (สกอ.)

- 19 วงรอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ปีปฏิทิน
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
- หลักสูตร ป.ตรี
- หลักสูตร ป.โท
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
การศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา



















ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

- 20 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีปฏิทิน

ปีการศึกษา

ปีงบประมาณ



หมายเหตุ
ปีปฏิทิน

นับตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีนั้น
(ตัวอย่างเช่น ปีปฏิทิน 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)

ปีการศึกษา

นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
(ตัวอย่างเช่น ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป (+ จากปีการศึกษา 1 ปี)
(ตัวอย่างเช่น ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

หมายเหตุ
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บทที่ 4
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่บรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน
ในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3)การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ
ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่กิ จกรรมที่ทาโดย
คนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย

- 22 การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จั ดสรร ทรั พยากร การปฏิ บั ติการ ผลลั พ ธ์ และการวิ เคราะห์ เพื่ อสนับสนุนเป้า ประสงค์ที่ส าคัญของสถาบั น
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยง
กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ งานสร้ า งสรรค์ ใ นระดับความร่ วมมือระหว่า งประเทศ หมายถึ ง โครงการร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่ มาจากต่างประเทศ อย่าง
น้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

- 23 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึง ผลงานศิล ปะและสิ่ งประดิษ ฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance
Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature)
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้ านการทาวิจั ย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ ผ่านมา (ให้นับรวม
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ใน
เอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการ
เขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2554)
ผลงานที่ไ ด้รั บการตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจั ยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)
หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.
แผนกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนระยะยาวของสถาบั น โดยทั่ ว ไปมั ก ใช้ เ วลา 5 ปี เป็ น แผนที่ ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ

- 24 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
ซึ่งต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึง ที่ ม าของเงิ น ทุ น ที่ ต้ อ งการใช้ว่ า สามารถจั ด หาได้ จ ากแหล่ ง เงิ น ทุ น ใด เช่ น รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
มูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุ ทธ์ลงสู่ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจ กรรมต่ างๆ ที่จ ะต้องดาเนิ น การในปี นั้ น ๆ เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว บ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รั บผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ซึ่ ง สามารถให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะเชิ ง พั ฒ นาแก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

- 25 ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิ ต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์
ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดีย วกันตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่ อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลั ก ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิบั ติราชการที่ บรรลุ วั ตถุป ระสงค์ และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติร าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ว น
ราชการหรื อหน่ ว ยงานที่มีภ ารกิจ คล้ ายคลึ งกันและมีผ ลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บริการที่ส ามารถดาเนินการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
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ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้ องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แก่ ห น่ว ยการปกครองอื่ นๆ (ราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่ น) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่ งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่น กาเนิ ด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุ ขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ ง จะมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

- 27 การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9 - 12 เดือน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
น้อยกว่า 6 เดือน

คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 คน
ไม่สามารถนามานับได้

อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ได้ หรือเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1
หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 2/2549
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ อาจารย์แต่ละท่านจะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้สกอ.
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ แ ละเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
การดาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลั กสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ห ลั กสู ตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารย์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มี
การจั ดส่งผลการประเมิน พร้ อมข้อมูล พื้น ฐานให้ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมิน
หลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ
เช่ น AACSB (ส าหรั บ หลั ก สู ต รทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ) ABET (ส าหรั บ หลั ก สู ต รทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ )
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

- 29 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2.บัณฑิต

3.นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

ประเด็นพิจารณา

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- ระบบการรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- 30 องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ
มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู'ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์+ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- 31 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีห น้าที่ห ลั กส าคั ญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทา
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุ ดมศึกษาได้พัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี
ความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ได้ป ระกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสู ตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ประเด็น และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1. จานวนอาจารย์ประจา
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
หลักสูตร
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
หลักสูตรไม่ได้และประจา
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ปริญญาเอก
หมายเหตุ
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 569 ลว. 18 เมย. 2549 กาหนดว่า
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
 อาจารย์ประจาสามารถเป็น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) ได้อีก 1
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่ได้ประจาอยู่แล้ว
 อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/
ว254 ลงวันที่ 11 มีค. 2557
กาหนดว่า
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ
กาหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
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2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

หมายเหตุ
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0504(4)/ว867
กาหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจาก
สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่ม
สอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

ปริญญาเอก

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

หมายเหตุ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้
- การพิจารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่ง
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ กลับเข้ามาทางานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้
อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

ปริญญาเอก

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

หมายเหตุ
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นิสิตสาเร็จการศึกษา หากนักศึกษา
ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนการเกษียณอายุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่
อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดย
ไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจาในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคคลากรประจาในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ
เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่
เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง
แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย

- 37 เกณฑ์การประเมิน
7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปริญญาเอก
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 คน

หมายเหตุ

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนแทนการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
สิทธิบัตร
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10
กาหนดว่า อาจารย์ประจา 1 คน
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล

- 38 เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาตรี

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม ต้องไม่เกิน 5 ปี
รอบระยะเวลาที่กาหนด
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)

ปริญญาโท
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

ปริญญาเอก

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีที่ประเมิน

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีที่ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

หมายเหตุ
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่
มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ดาเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน
เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการ
พัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
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ปริญญาตรี
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ ดาเนินการทุกตัว
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวม
เกณฑ์ 4 ข้อ

ปริญญาโท
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดาเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้อ

ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดาเนินการทุกตัว

หมายเหตุ

เกณฑ์ 12 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้ล่าสุด
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะคุ ณ วุ ฒิ แ ละสื่ อ สารให้ สั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณ ภาพบั ณ ฑิต ในแต่ล ะหลั ก สู ต รจะสะท้อ นไปที่ คุณ ภาพบัณ ฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้ างรายได้ เข้ามาเป็ น ประจ าเพื่อเลี้ ย งชี พตนเองได้ การค านวณร้ อยละของผู้ มีงานทาของผู้ ส าเร็จการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

X 100

การค านวณค่ า ร้ อ ยละนี้ ไ ม่ น าบั ณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษาต่ อ เกณฑ์ ท หาร อุ ป สมบท และบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท าแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ ไ ด้

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
40

X5

=

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10
0.20
0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทรายเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60
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ระดับคุณภาพ

0.80

- บทความที่ตีพิ มพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

1.00

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้ า งสรรค์ ทุ ก ชิ้ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ มี อ งค์ ป ระกอบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)
- มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก -

-46องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลื อกนั กศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลั กสู ตรจนสาเร็จการศึกษา และการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information,
media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy)
และ
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม
(leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสู ตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่ งเสริ มและพัฒ นานั กศึกษา และผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้กระบวนการดาเนินการ
ดังกล่าวให้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรั ชญาในการออกแบบหลั กสู ตร ซึ่งจ าเป็ นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติ ของนั กศึก ษาที่ส อดคล้ องกั บ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคั ดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ กลไก
ระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการ
ดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่าการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ กลไก
ระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน

-49ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกัน คุณภาพควรทาให้ นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลั กสู ตรสูง อัตราการสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรสู ง และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลั กสู ตร
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

 มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ในบางเรื่อง

2

3

4

5

 มีการรายงาน
 มีการรายงานผล
 มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้ คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
บางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงาน
ที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

-50องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริห ารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติส อดคล้องกับสภาพบริบท
ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น และของหลั ก สู ต ร และมีก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ค วามรั กในองค์ ก รและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจน
การกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

-51ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ร ะบบการรั บ อาจารย์ ใ หม่ ต้ อ งก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อให้ ได้อาจารย์ ที่มีคุณสมบั ติทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการเป็น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่า งต่อเนื่อง และมีการส่งเสริ มให้มีการเพิ่มพูน ความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ กลไก
ระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน

-52ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยทาให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

-53สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี คุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาถือ เป็ น ขุม ปัญ ญาของประเทศ และมีค วามรับ ผิ ด ชอบที่จ ะต้อ งส่ ง เสริม ให้
อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

-54สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

X5

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจั ย หรื อบทความวิช าการที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิช าการระดับ ชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

-55สูตรคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

X 100

อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20

-

0.40

-

0.60

-

0.80

-

1.00

-

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได'รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-56ค่าน้าหนัก

-

ระดับคุณภาพ
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้ า งสรรค์ ทุก ชิ้ น ต้ อ งผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ มีอ งค์ป ระกอบไม่น้ อ ยกว่ า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่
สาคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาวิจัย มีผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่
มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ

-57การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนินงาน
5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน

อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ตัวอย่างการหาอัตราสัดส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง

-58ดังนั้น จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

นามาคานวณคะแนน = 2.0 X 5
2.5

= 4.0 คะแนน

=

8+2
10
= 2.0
=
5
5

-59ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

 มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ในบางเรื่อง

2

3

4

5

 มีการรายงาน
 มีการรายงานผล
 มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้ คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงาน
ที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

-60องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุกหลั กสู ตรที่ส ถาบั น การศึกษาเปิดสอนต้องผ่ านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับ ปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิ ดชอบในการควบคุมกากับการบริห ารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรี ยน
การสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมิน ผู้ เรี ย น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-61ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารต้ อ งผ่ า นการรั บ ทราบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร
ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริ ห ารจั ดการการเปิ ดรายวิช าต่างๆ ทั้งวิช าบั งคับและวิช าเลื อก ที่ เน้นนักศึกษาเป็นส าคั ญ
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ กลไก
ระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลั ก สู ต รต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา
นั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สาหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้
อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการ
สอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
- กาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี จุ ด มุ่ ง หมาย 3 ประการ คื อ การประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของผู้ ส อน และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการ
นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning)
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of
learning) การประเมินส่ว นใหญ่จ ะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลั ง คือ เน้นการได้ข้อมูล เกี่ยวกับสัมฤทธิผ ล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมิน
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง ความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนั กศึกษา สาหรับหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ ความสาคัญกับการวางระบบ
ประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางใน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
หรือ
มีการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 80.01 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 94.99
ร้อยละ 95.00 – 99.99
ร้อยละ 100

มีค่าคะแนนเท่ากับ
0.00 คะแนน
3.50 คะแนน
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
4.00 คะแนน
4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
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ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดานอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ
เรี ย นรู้ ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรีย นการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
ในการประเมิน เพื่อ ให้ทราบว่ า อยู่ใ นระดับคะแนนใด ให้พิ จารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบ กลไก
ระบบกลไก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน
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บทที่ 6
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้ องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าที่ประเทศกาหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้ องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่ างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี
การดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่กาหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็ นระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ หนึ่งปี
การศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่ าว เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาในปี
ถัดไป โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุดมศึกษาจั ดทาขึ้น เป็น ไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร1หลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดาเนินการ
ของหลั กสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้าซ้ อนของการจัดทารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และเชื่อมโยงกับ การประกัน คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็ นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้
จานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดาเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีคา่ คะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปนี้
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13
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับ
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.

-73-

บทที่ 7
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ และแนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจาที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียน
ในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของ
นักศึกษา
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
เพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
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อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสาเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษา การกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้
คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ที่สนองความต้องการของนักศึกษา
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับ
ความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น
ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career
skills
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
2 อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
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3 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวน
ที่ไม่ต่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามเป้าหมายที่กาหนด
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตรากาลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหาร
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจา
คณะ)
6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้
คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย
แผนอัตรากาลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่งทดแทน
กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท
7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด
สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9 การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
11 ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14 ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
17 การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
19 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์
ในสาขา/หลักสูตร
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
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ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4 คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
5 เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชา
ต่อยอด
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่
กาหนดในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการ
ดารงชีวิต
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหา
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น
25 การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ
ต้องการของสังคม
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่า
ระดับปริญญาโท
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
(คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2 หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
3 มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัย
ในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)
ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คาแนะนา
และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลา
ในการให้คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9 มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
10 มีการกากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
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13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จาเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทางาน/การประกอบอาชีพ
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลาย
ช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online
learning)
17 การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางาน
ทา/การเผยแพร่ผลงาน)
18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษา
ดูงาน
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online
learning
21 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร
24 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25 การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
26 การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
(ถ้ามี)
28 ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์
ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะ
การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
32 มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์
33 มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสาร
ที่ไม่มีคุณภาพ
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการ
ที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศีกษามีส่วนร่วม
2 น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ
สัมมนา ฯลฯ)
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพ
การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
4 การกากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน
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ของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8 การส่งเสริมการสอบ Exit Exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10 การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
ชัดเจน
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ได้
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย
มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/
วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิช าและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้น สุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากร
การเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทางานร่วมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5 สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์
และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกาหนดความ
คาดหวังสูงกว่าข้อกาหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้
ต้องมีมากกว่าข้อกาหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8 มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน

2. บัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
- รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ หรือ
หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) หรือ กรณี
หลักสูตรยังไม่ได้แจ้งรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ.
หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่
อนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
- รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุม
อย่างต่อเนื่อง
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้รีบดาเนินการจัดทา สมอ.08 เสนอที่ประชุมสภาอนุมัติ
และเสนอไปยัง สกอ.
- การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ควรขอให้
ตรงตามหลักสูตรที่สอน
- หลักฐานเอกสารควรจัดเก็บเป็นไฟล์ pdf เพื่อสะดวกใน
การลง CHE QA Online System
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
- มหาวิทยาลัยได้จัดทาแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์สามารถใช้ได้
- สามารถสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกช่องทาง
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
- ภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ต้องดาเนินการ
สารวจบัณฑิตได้งานทาหรือมีกิจการที่มีรายได้ประจา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- นักศึกษาปริญญาโท/เอก ควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่

-83องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

3. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

3.1 การรับนักศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน สามารถ
นาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- ระบบการรับนักศึกษา
- ทุกหลักสูตรควรดาเนินการตาม มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ซึง่ แต่ละหลักสูตร
แตกต่างกัน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- ทุกหลักสูตรควรดาเนินการตาม มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า โดยจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ควรมีระบบการดูแลนักศึกษาให้คาปรึกษา และแนะแนว
ด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัว โดยมีช่องทางติดต่อระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- อาจารย์กาหนดเวลาให้คาปรึกษาด้านการเรียนและการ
ทาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- หลักสูตรควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ หรืออธิบาย
กระบวนการอย่างชัดเจน
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยดูข้อมูล
จานวนนักศึกษาแรกเข้าจากงานทะเบียนและประมวลผล
- มคอ.7
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
โดยดูข้อมูลจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากงานทะเบียนและ
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4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประมวลผล
- มคอ.7
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
- จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา นาผลการประเมิน
ความพึงพอใจฯดังกล่าวรายงานต่อหลักสูตร และนา
ข้อเสนอแนะจากหลักสูตรมาปรับปรุงการดาเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรมีระบบการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดย
คณบดีลงนามในคาสั่งกาหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วน
- การบริหารอาจารย์
- มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระยะยาวอย่างเป็น
ระบบโดยงานบุคลากรของคณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
อาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
- แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- อาจารย์ประจาหลักสูตรควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในศาสตร์ที่สอน
- หลักสูตรมีการกากับ ติดตามรายงานการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ ในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ควรมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตร
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล
ที่มีคุณภาพ
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ส่งเสริมให้อาจารย์นางานวิจัยไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- จานวนการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเหมาะสม
กับจานวนนักศึกษาในหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อที่
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- หลักสูตรมีการกาหนด ออกแบบสาระวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ใน มคอ.2
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
- ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมในรายวิชาให้
ทันสมัย หรือเพิ่มประเด็นที่นักศึกษาสนใจ ใน มคอ.3
- รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- มีระบบการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ วิจัยควรสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร ร่วม
สมัย และตอบสนองสังคม
- การกาหนดผู้สอน
- ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ
มคอ.4
- หลังจากเปิดภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ควรประชุม
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5.3 การประเมินผู้เรียน

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ติดตามการทา มคอ.3 และ
มคอ.4
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- หลักสูตรควรกาหนดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- นาเข้าวาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
รายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมเป็นระยะ
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- มีการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับลักษณะ
ของนักศึกษา
- ควบคุมจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา กากับ ติดตามความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีแบบบันทึกการ
เข้าพบอาจารย์ทุกครั้ง รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- รายงานผลการดาเนินการเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกภาคสิ้นภาคการศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แนวทางในการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการประเมินจากสภาพจริง
เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่
เหมาะสมกับรายวิชา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
- นา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ด้วย
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
โดยการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใน มคอ. 7
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา / คณะ / สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- มีระบบจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนทาง
การศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้เพียงพอและทันสมัย
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
-หลักสูตรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- รายงานผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ขาดแคลนหรือมีปัญหา
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ภาคผนวก
1. ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2559
2. ตัวอย่างแบบประเมินต่างๆ
3. คาสั่ง

-89ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2558
ต.ค.-พ.ค.

วงจร
คุณภาพ
P

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
กิจกรรมดาเนินการ
1-30
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
และกาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
1-30
2. ทบทวน/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
3. จัดทาร่างคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1
31
และกาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ พิจารณา
4. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
1
31
หลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
1-31
5. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ เพื่อชี้แจงคู่มือฯและแจกคู่มือฯ ให้นาไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้สาหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

ก.ย.

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 2558

-90ต.ค.-พ.ค.

วงจร
คุณภาพ
P (ต่อ)

D

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
กิจกรรมดาเนินการ
6. ประชุมผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรเพือ่ ชี้แจกคู่มือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
แจกคู่มือฯให้ทุกหลักสูตรนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การติดตาม ประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
7. วางแผนเก็บข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 กรณีใช้
ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
8. ออกแบบเครื่องมือ/แบบฟอร์มการเก็บรวมรวมข้อมูล
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Common Data set) ประกอบการเขียน
รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ตัวบ่งชี้ที่กาหนด
9. หลักสูตร และคณะ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและช่วงวันเวลาที่จะขอรับการประเมิน
10. หลักสูตร และคณะ ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึก
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่
1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม –
กรกฎาคม ปีถัดไป
11. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHE QA Online

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 2558
ต.ค.-พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
1-31

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1

31

1

31
1-31

1

31
1

31

-91ต.ค.-พ.ค.

วงจร
คุณภาพ

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 2558

ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมดาเนินการ
1-30
D (ต่อ) 12. คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA
Online ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่กาหนด
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
1-30
C/S 13. ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1-31
14. ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับคณะ บนระบบ
CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตร
ที่ได้ประเมินไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
15. คณะปรับแก้ / ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (Common
10
Data set) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่านระบบ CHE QA Online และยืนยันข้อมูลพื้นฐาน
และผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ส่งรายงานให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA
Online ก่อนการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย
1 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559)
25-30
16. นาผลการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลังรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิฯ เสนอคณะกรรมการประจาคณะ

-92ต.ค.-พ.ค.

วงจร
คุณภาพ
A

ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
กิจกรรมดาเนินการ
17. วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผล
การประเมิน โดยคณะกรรมการประจาคณะ (โดยนา
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
การประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)
มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปรับปรุงแผลกลยุทธ์
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และเสนอ
ตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนา

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 2558
ต.ค.-พ.ค.

1-16

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายชื่อระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
สรุปมีทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ ระบบ ตำมลำดับ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ระบบกำรรับนักศึกษำ
ระบบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
ระบบกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี
ระบบกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระบบกำรบริหำรอำจำรย์
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
ระบบกำรออกแบบหลักสูตรและสำระในรำยวิชำในหลักสูตร
ระบบกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้น ๆ
ระบบกำรกำหนดผู้สอน กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี ที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย
กำรบริกำร วิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ TQF
ระบบกำรตรวจสอบประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ระบบกำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗)
ระบบกำรส่งเสริมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ระบบกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ระบบกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ระบบกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยนครพนม
ระบบกำรกำกับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตร

๑. ระบบการรับนักศึกษา
เริ่มต้น
กาหนดจานวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ร่วมทา “แนวทางการรับนักศึกษาฯ ของ มหาวิทยาลัย” โดยวิเคราะห์หลักสูตร กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการคัดเลือกฯ และการกากับ ติดตาม ของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาและประชุมชี้แจงระบบการรับนักศึกษา
ประชุมและมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการรับนักศึกษา
ดาเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานด้านภูมิลาเนาและการศึกษาของผู้มีสิทธิ์ฯ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัดสิทธิ์สัมภาษณ์
สิ้นสุด

สัมภาษณ์ตามประเด็นหรือแบบประเมินการสัมภาษณ์
ประชุมรายงานผลการรับนักศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการตัดสินผล

คณะกรรมการฯ
ประชุมตัดสินผล
ผ่าน
บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษาฯ ของ กสบ.
a

สิ้นสุด

a
กากับ ติดตามการบันทึก
ยืนยันผลการบันทึก ในระบบรับนักศึกษาฯ ของ มหาวิทยาลัย
พิมพ์ผลการรับนักศึกษาเสนอผู้อานวยการลงนามรับรอง
รับรายงานตัวนักศึกษาตามกาหนดการและขั้นตอนที่กาหนดฯ
รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบการรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย
ประชุมประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
รายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีของกระบวนการรับนักศึกษา
สิ้นสุด

๒. ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
คณะกรรมการฯ ประชุมทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา และจัดทา
แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2
ไม่ผ่าน
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแผนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ผ่าน
ดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ติดตาม / ประเมินผลโครงการ / กิจกรรม และปรับปรุงการดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการรายงานผลการปรับปรุง พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จัดทารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้
สิ้นสุด

๓. ระบบการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา/บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้งการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี
กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา

คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวฯ
เสนอแนวทางการปฏิบัติในการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/การจัดการ
ความเสี่ยงด้านนักศึกษาให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณา
เห็นด้วย
ประกาศใช้แนวทางดาเนินการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
กาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาและกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษาทั้งวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา
ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
a

ไม่เห็นด้วย

a

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา

ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /
การจัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาและมีหลักฐานเชิงประจักษ์

สิ้นสุด

๔. ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑
เริ่มต้น
สารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา
หลักสูตรจัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดทาแผน / โครงการ / กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ก. ในห้องเรียน
๑. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
๒. หลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น PBL, SBL
๓. ประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่
ข. นอกห้องเรียน
๑. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. โครงการเสริมสร้างการยึดมั่นผูกพันกับสถาบัน และความเป็นพลเมืองดี
๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ทักษะของนักศึกษา
ผ่าน
ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนที่กาหนด
ประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ /กิจกรรม
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมิน
รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน
a

ไม่ผ่าน

a
นาผลวิเคราะห์/สังเคราะห์ ด้านกระบวนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทียบเคียงกับสถาบันอื่นเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
กาหนดและประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สรุป และจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ยกย่องชมเชย/ให้รางวัลผู้ที่ดาเนินการจนได้รับการยกย่องให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสู่ระดับสากล เข้าสู่ระบบการนาไปใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืน
สิ้นสุด

๕. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ สกอ.
จัดทาทาเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
สรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณา
และตัดสินผลการสรรหาอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
นาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. เพื่อทราบ
แต่งตั้งและประกาศรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดใน มคอ. ๒
มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตามผลการประเมิน
มีการปรับปรุง / พัฒนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการดาเนินการ / การพัฒนา ปรับปรุงอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๖. ระบบการบริหารอาจารย์
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์
กาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
วิเคราะห์สถานการณ์และสัดส่วนอาจารย์ประจา และอาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภา
การพยาบาลกาหนด
อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา
อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ครบทั้ง ๕ สาขาวิชาชีพ และมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ ๒๐
ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรณีเพียงพอ
กรณีไม่เพียงพอ
เข้าสู่ระบบการสรรหา

เข้าสู่ระบบการธารงรักษา

กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อการสรรหา
สรรหาอาจารย์ประจาหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
เพื่อเพิ่มเติม/ทดแทน
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทดลองปฏิบัติราชการ/อบรมครูคลินิก/สอนภายใต้การนิเทศ (กรณีอาจารย์ใหม่)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภาระงานกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
a

a

มอบหมายงานที่กาหนดของแต่ละสายงาน
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/
ความต้องการในการพัฒนา
นิเทศติดตาม ควบคุม กากับงาน สร้างแรงจูงใจ

ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์

มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน

มีการรายงานผลการดาเนินการและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม

มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารอาจารย์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์

สิ้นสุด

๗. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร (Competency Matrix) ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนและผลการประเมินจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาและสารวจความต้องการในการพัฒนา / กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์
กาหนด Training road map ของวิทยาลัย

เขียนแผน Road map การลาศึกษาต่อ

กาหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เสนอแผนรองคณบดีวิชาการ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไม่ผ่าน
พิจารณาแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์

ไม่ผ่าน

ผ่าน
เสนอคณบดี เพื่อขออนุมัติ
ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อดาเนินการสมัครและ
สอบคัดเลือกตามที่กาหนด

ผ่าน
อนุมัติแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เมื่อได้รับการคัดเลือก ผู้ขอลาศึกษาต่อ
ดาเนินการทาหนังสือขออนุมัติลาศึกษาต่อ

ดาเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ : พัฒนาตนเองตามความต้องการ
/ พัฒนาโดยวิทยากรฯ จัดโครงการให้

ทาสัญญาลาศึกษาต่อ
ผู้ศึกษาไปศึกษาต่อตามหลักสูตรที่กาหนด
ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษาทุกปีการศึกษา
สาเร็จการศึกษา
รายงานตัวกลับเข้าทางาน

มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการดาเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๘. ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตร
เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยนาผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร /
การติดตามบัณฑิต ของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตาม มคอ.๒
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการ
บริหารวิชาการพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอร่างหลักสูตรให้
สภาวิชาการพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอร่างหลักสูตรให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่
ปรับแก้ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา
เห็นชอบ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
a

ไม่เห็นชอบ

a
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร
ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตร
ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๙. ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยนาผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร / การติดตามบัณฑิต
ของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตาม สมอ.๐๘
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่างการปรับปรุงหลักสูตร/สาระวิชา
นาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา

เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการ
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่ปรับแก้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เห็นชอบ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
a

ไม่เห็นชอบ

a
นาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้
ประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาพยาบาลตามผลการประเมิน โดยมีหลักบานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๑๐. ระบบการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔
เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทาแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
/ เห็นชอบแผนการเรียนการสอน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชารับผิดชอบและกาหนดผู้สอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา, ผลการประเมินการสอนของอาจารย์, คุณสมบัติตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ จานวนรายวิชาที่สอน ภาระงาน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทาร่าง มคอ.๓ และ มคอ.๔ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนและเสนอแผนต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาวิพากษ์ร่าง มคอ.๓, ๔

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
อาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการสอนรายบท

หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะแผนการสอน
เห็นชอบ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
a

ไม่เห็นชอบ

a
มีการประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดทา มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอนฯ ตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอนอย่างชัดเจน
มีแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกาหนดผู้สอนฯ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๑๑. ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี การบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์และคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
กาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการระดับรายวิชาและสาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนงาน / โครงการในรายวิชาที่มีบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
แผนงาน/โครงการและให้ข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ
มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมตามแผนงาน / โครงการที่กาหนด
มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ตามผลการประเมิน
ผู้สอนรายงานผลการประเมินฯ และแนวทางปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฯ
มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ
ตามผลการประเมิน อย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย
บริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้บุคลากรหน่วยงานภายใน / ภายนอก
สิ้นสุด

๑๒. ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์ความคาดหวัง / วัตถุประสงค์ / LO ของหลักสูตร กาหนดเกณฑ์
และวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพื่อวิพากษ์ เกณฑ์ วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมิน
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามข้อวิพากษ์

คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ประชาสัมพันธ์ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา
ดาเนินการให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ฯ ตามกระบวนการที่กาหนด
ผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ฯ ของผู้เรียนและกากับ ติดตามให้ผู้เรียนประเมินผลฯ ตนเอง
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลสัมฤทธิผลการเรียนรู้ร่วมหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ผู้สอนรายงานผลการประเมินฯ และแนวทางปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฯ
คณะกรรมการกากับ ติดตาม การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการฯ ประเมินผลกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
นาผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
a

a
รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการฯ ตามผลการประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร คณะอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา
คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติที่ดีเรื่องกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และร่วมประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF
สิ้นสุด

๑๓. ระบบการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
สอบสมรรถนะของนักศึกษารายชั้นปี

สอบรวบยอดของนักศึกษารายชั้นปี

แต่งตั้งกรรมการสอบสมรรถนะ

แต่งตั้งกรรมการสอบรวบยอดของนักศึกษารายชั้นปี

ออกแบบวิธีการสอบสมรรถนะ

ออกแบบวิธีการสอบรวบยอด

ดาเนินการสอบสมรรถนะของนักศึกษารายชั้นปี

ดาเนินการสอบรวบยอดของนักศึกษารายชั้นปี

เลื่อนชั้นปี / สาเร็จการศึกษา
ประเมินผลกระบวนการการตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๑๔. ระบบการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
ดาเนินการตามแผนโดยกากับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และ ภาคฤดูร้อน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิพากย์ มคอ. ๕, มคอ. ๖
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗
ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร
รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๑๕. ระบบการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา
รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการบริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการ
ของอาจารย์และนักศึกษา ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ
จัดทาแผนการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากร
การเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม ตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแผนการให้บริการและการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
กากับติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
ประเมินกระบวนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน (ประเมินกระบวนการ / คุณภาพบริการ)
มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการและการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สิ้นสุด

๑๖. ระบบการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เริ่มต้น
คณะกรรมการงานวิจัยกาหนดนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและแผนที่ทิศทาง
การวิจัย (Research Mapping) ของ คณะ/วิทยาลัย
ไม่ผ่าน

คณะกรรมการพิจารณา
นโยบายและทิศทางการวิจัย
ผ่าน
ประกาศนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและทิศทางการวิจัย

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น คลินิกวิจัย
แหล่งค้นคว้าข้อมูล ฐานข้อมูลงานวิจัย การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
ผู้วิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง

ไม่ผ่าน

ผ่าน
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา
และผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยทาหนังสือสัญญารับทุน
รายงานความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน
จัดทาผลงานและขอเบิกจ่ายเงิน
กรรมการประเมินผลงานรูปเล่มและบทความวิจัย
คณะกรรมการบริหารจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
a

a
ผู้วิจัยดาเนินการเผยแพร่ในวารสาร/เวทีวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการขอรับเงินรางวัล
ยกย่องชมเชยผลงาน
จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
ในระบบสารสนเทศการวิจัย ของ คณะ/วิทยาลัย
สิ้นสุด

๑๗. ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เริ่มต้น
ผู้วิจัยเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัย พร้อมตีพิมพ์ (Manuscript)
กรรมการวิจัยตรวจสอบการแสดง “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม” ในหน้าปกรูปเล่มงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์
หรือดาเนินการเสนอขอเลข ISBN ในงานตารา หรือขอจดสิทธิบัตรในงานนวัตกรรม
Up load digital file ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในฐานข้อมูลงานวิจัย โดยระบุลายน้าข้อความ
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มการนาไปใช้ประโยชน์กลับมายัง คณะ/วิทยาลัย
จัดเก็บข้อมูลการนาไปใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศการวิจัย ของ คณะ/วิทยาลัย
สิ้นสุด

๑๘. ระบบการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรของ คณะ/วิทยาลัย และนักศึกษามีส่วนร่วม
คณะกรรมการฯ จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม / กาหนดตัวชี้วัด ความสาเร็จของแผน และจัดสรร
งบประมาณ โดยครอบคลุมงานด้านการทานุบารุงฯ ของบุคลากรและนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนด้านการทานุ / ตัวชี้วัด และ จัดสรร
งบประมาณในการดาเนินการตามแผน
เห็นชอบ
ดาเนินการตามแผนด้านทานุบารุงฯ ครอบคลุมทั้งทานุของบุคลากรและนักศึกษา
เผยแพร่กิจกรรม / บริการด้านการทานุฯ ให้บุคลากรภายใน นักศึกษาและสาธารณชน รับทราบ
มีการกากับ ติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนด้านการทานุบารุงฯ อย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
นาผลการประเมินการดาเนินงานไปพัฒนาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการทานุบารุงฯ ตามผลการประเมิน
สิ้นสุด

ไม่เห็นชอบ

๑๙. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
เริ่มต้น
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. คณะกรรมการทบทวนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. เสนอนโยบายการประกันคุณภาพ
ให้คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษาพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๔. วิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของ สภามหาวิทยาลัย, สกอ.
๕. ยกร่างระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๖. เสนอร่างระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๗. ประกาศใช้นโยบาย ระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๘. จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

๙. เสนอแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๑๐. ดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน
a

a
๑๓. พัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับ
๑๔. พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานทุกภาควิชาดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่กาหนด
๑๖. ควบคุม กากับ ติดตาม ให้มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่กาหนด
๑๗. งานประกันคุณภาพการศึกษาติดตาม/รวบรวมผลการดาเนินงานของหน่วยงานย่อยทั้งระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน
๑๘. งานประกันคุณภาพการวิเคราะห์ผลและแนวโน้มการดาเนินงานและจัดทาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น

1๙. เสนอแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๒๐. แจ้งผู้บริหาร/บุคลากรที่รับผิดชอบนาไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
๒๑. ทุกกลุ่มงานทุกภาควิชารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
๒๒. งานประกันคุณภาพการศึกษาส่งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๒๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนที่กาหนด
๒๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ
๒๕. งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมผลการดาเนินงานและจัดทาร่าง มคอ.๗ ระดับหลักสูตร SAR ระดับคณะ และ SAR ระดับสถาบัน
๒๖. วิพากษ์ มคอ.๗ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และ SAR ระดับสถาบัน
๒๗. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทา มคอ.๗ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน และลงข้อมูลในระบบ CHE QA online
๒๘. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน
๒๙. งานประกันคุณภาพเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบันให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
b

b
๓๐. ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงานนาข้อเสนอแนะไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

๓๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
๓๒. ทุกกลุ่มงานดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓๓. ส่งรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร, ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ผ่านระบบ CHE QA online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๓๔. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม
๓๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาส่งรายงานประจาปี / รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อ สภามหาวิทยาลัย, สกอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓๖. งานประกันคุณภาพการศึกษาประชาสัมพันธ์ผลการรับรองหลักสูตรและสถาบันต่อสาธารณชน
๓๗. ทุกกลุ่มงานนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
สิ้นสุด

๒๐. ระบบการกากับการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
เริ่มต้น
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
๒. กาหนดองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน
๓. ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพหลักสูตร
๔. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลสาเร็จตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กากับ ติดตาม ให้มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามที่กาหนด
๖. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา
๗. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
๘. ประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการประเมิน
๙. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
๑๐. ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารตามวงรอบของหลักสูตร
๑๑. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อ
สภามหาวิทยาลัย/สกอ.
เพื่ออนุมัติใช้หลักสูตรในปีที่ ๕
เห็นชอบ
๑๒. ประกาศใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
สิ้นสุด

ไม่เห็นชอบ

แบบประเมินคุ
น ณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ฒแิ ละอัตลักษณ์
ณ์ (ระดับอุดมศึกษา)
ประจําปีการรศึกษา 2557 - 2558
คณะ/วิวิทยาลัย .................................................................. มหาวิทยยาลัยนครพนม
1. แบบประเมินคุณภาพบับัณฑิตตามกรอบบ TQF (ระดับหลั
ห กสูตร สกอ. 22.1)
เรียน

ผู้บังคับบัญชา//นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

ด้วย คณะ/วิทยาลัย ................................. ...................... กําลังดําเนินินการติดตามแและประเมินคุณภาพของบั
ณ
ณฑิฑต
ที่สําเร็จกาารศึกษาจากคณ
ณะ/วิทยาลัย ........................ ............................... เพื่อนําข้
า อมูลที่ได้ มาปปรับปรุงและพััฒนากระบวนกการ
จัดการเรียยนการสอน และะผลิตบัณฑิตให้ห้ตรงกับความต้อองการของผู้ใช้บับณฑิตและสังคมมต่อไป
ใในการนี้ คณะ//วิทยาลัย .............................................................................. จึงใคร่ขอคความกรุณามายัยังท่านกรอกข้อมูล
ตามความคิดเห็นและตามมสภาพความเป็นจริงในแบบปรระเมินฉบับนี้
แบบประเมินฉบบับนี้แบ่งออกเป็ป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั
ล ่วไป
ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิตตามกกรอบมาตรฐานนคุณวุฒิและอัตลัลกษณ์บัณฑิต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปป
ง
 ในชช่อง  และกรรอกข้อมูลให้ถกต้
ูก องตามความจจริง
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย
ชื่อบัณฑิตตที่ประเมิน ..................................................................................................................................................................
1. ชื่อสถานปประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ...........................................................................................................
2. ประเภทขของสถานประกอบการ/หน่วยงงาน
 1. ส่สวนราชการ
 2. หน่
ห วยงานในกํากับของรัฐ
 3. รัรฐวิสาหกิจ
 4. เอกชน
 5. สมาคม
ส
มูลนิธิ หรื
ห อองค์กรอิสรระ
 6. อื่น ๆ โปรดระบบุ........................................
3. สถานะผูตอบแบบประเมิ
ต้
มิน
 1. ผูผ้บังคับบัญชาสูสงสุด
 2. ผูผ้บังคับบัญชาระดับต้น/หัวหน้น้าหน่วยงาน
 3. อื่นๆ โปรดระบุ................................................
ตอนที่ 2 คุณภาพบัณฑิ
ณ ตตามกรอบบมาตรฐานคุณววุฒิและอัตลักษณ์
ษ บัณฑิต
ง
 ในชช่อง  ตามคววามคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน โดยมีก ารกําหนดค่าแลละ
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย
การแปลคความหมาย ไว้ดังนี้
คะแนน 5 (มมากที่สุด) หมมายถึง ลักษษณะบัณฑิตที่สถานประกอบกา
ถ
รพึงพอใจมากทีที่สุด/ผลิตบัณฑิตได้ดีเยี่ยม
คะแนน 4 (มมาก)
หมมายถึง ลักษษณะบัณฑิตที่สถานประกอบกา
ถ
รพึงพอใจมาก//ผลิตบัณฑิตได้ค่คอนข้างดี
คะแนน 3 (ปปานกลาง) หมมายถึง ลักษษณะบัณฑิตที่สถานประกอบกา
ถ
รพึงพอใจปานกกลาง/ผลิตบัณฑิตได้พอใช้
และคควรปรับปรุงเล็กน้
ก อย
คะแนน 2 (นน้อย)
หมมายถึง ลักษษณะบัณฑิตที่สถานประกอบกา
ถ
รพึงพอใจน้อย//ผลิตบัณฑิตได้ค่คอนข้าง
พอใชช้และควรปรับปรุ
ป งอย่างมาก
คะแนน 1 (นน้อยที่สุด) หมมายถึง ลักษษณะบัณฑิตที่สถานประกอบกา
ถ
รไม่พึงพอใจ/ผลิลิตบัณฑิตได้ไม่ดีและ
ควรปปรับปรุงโดยด่วน
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คุณลักษณะบัณฑิต

ระดับการประเมิน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
1.3 มีความซื่อสัตย์และสุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีระเบียบวินัย
1.5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
1.6 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้านความรู้/อัตลักษณ์บัณฑิตด้านสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
2.1 มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้งานได้อย่างดี
2.4 มีการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
2.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา/อัตลักษณ์บัณฑิตด้านสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเหตุผล
3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทํางานท่ามกลางความกดดัน
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
3.4 สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและ
เสนอแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดจนงานเสร็จเรียบร้อย
แม้จะมีปัญหาอุปสรรค
4.2 มีทักษะในการทํางานเป็นทีม
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นํา
4.4 ปฏิบัติตามหน้าที่ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.5 สามารถรับผิดและชอบจากผลการปฏิบัติงาน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และวิเคราะห์แปลผล
5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แสวงหาข้อมูล
5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้างสรรค์
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6. ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะ/อัตลักษณ์บัณฑิตด้านสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ( ) พยาบาล ( ) ครุศาสตร์ ( ) อื่น ๆ
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คุณลักษณะบัณฑิต

ระดับการประเมิน
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

7. ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต
(ก) อัตลักษณ์บัณฑิตด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
7.1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7.2 สามารถสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เช่น ภาษาลาว ภาษา
เวียดนามเป็นต้น
(ข) ด้านความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Cultural Understanding)
7.3 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
7.4 เคารพ ให้เกียรติ ยอมรับความเชื่อ ความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนา
7.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ในการปฏิบัติงานได้
7.6 ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบโดยคํานึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เช่น จุดเด่น จุดด้อย หรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ตราประทับ
ของหน่วยงาน

ลงชื่อ..................................................ผู้ตอบแบบประเมิน
(.........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”
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โปรดพับตามรอยประ

โปรดพับตามรอยประ

ผู้ฝากส่ง
..................................................
..................................................
..................................................
กรุณาส่ง
คณะ/วิทยาลัย ...........................................................
ที่อยู่ ...........................................................................
...................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................

โปรดเย็บ MAX ก่อนส่งไปรษณีย์

แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประจาปีการศึกษา 2557 - 2558
หลักสูตร ................................................................. สาขาวิชา .................................................................
คณะ/วิทยาลัย ................................................................. มหาวิทยาลัยนครพนม
10. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร (ระดับคณะ สกอ. 5.2)
การรับรองการประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรได้ดาเนินการตรวจประเมินหลักสูตร.......................................................................................
สาขาวิชา......................................... คณะ.................................................. ในวันที่............... เดือน......................... ปี พ.ศ. 25..............
ได้ตรวจสอบข้อมูลและรายการหลักฐานต่างๆ ประกอบการรับรองมาตรฐานหลักสูตร...........................................................................
สาขาวิชา...................................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรได้เห็นชอบกับรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร.............................................................
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ทุกประการ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
1.

ประธานกรรมการ

1.
คณบดี
(............................................................)

กรรมการ

2.
หัวหน้าสาขา
(............................................................)

กรรมการและเลขานุการ

3.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(............................................................)

(............................................................)
2.
(............................................................)
3.
(............................................................)

รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(............................................................)
5.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(............................................................)
6.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(............................................................)
7.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(............................................................)

-2การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะ................................................................. สาขาวิชา........................................................ มีผลการดาเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด............... ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตาม ข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน โดยมีผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 ต่ากว่ามาตรฐาน

คะแนน 2 ยอมรับได้

คะแนน 3 ได้มาตรฐาน

มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้ข้อ 1 – 5 ไม่ครบถ้วน
หรือ
มีผลการดาเนินงานรวมบรรลุเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 60

มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้ข้อ 1 – 5
และ
มีผลการดาเนินงานรวมบรรลุเป้าหมาย
ระหว่างร้อยละ 60 – 79.9

มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้ข้อ 1 – 5
และ
มีผลการดาเนินงานรวมบรรลุเป้าหมาย
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ผลการดาเนินการของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
ผลการบรรลุเป้าหมาย
(=บรรลุ,=ไม่บรรลุ)

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
หลักสูตร.................................. มีอาจารย์ประจา
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรจานวน..................คน มีส่วนร่วมในการ
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา……………………….
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูต ในการประชุม
ครั้งที่...../........ วันที่.......เดือน............25..........
จานวน........คน
ครั้งที่...../........ วันที่.......เดือน............25..........
จานวน........คน
ครั้งที่...../........ วันที่.......เดือน............25..........
จานวน........คน
ครั้งที่...../........ วันที่.......เดือน............25..........
จานวน........คน
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
เอกสาร มคอ.2
หลักสูตร..............................................................
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
วันที่.......เดือน............25..........
และจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วันที่.......เดือน............25..........

-3ผลการบรรลุเป้าหมาย
(=บรรลุ,=ไม่บรรลุ)

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3 หลักสูตร..............................................................
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
โดยส่งครบทุรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ภาค
วันเปิด จานวนรายวิชาที่
การศึกษา การเรียน
ส่ง
ที่
การสอน
1
..... รายวิชา
2
..... รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายงานรายวิชาทุกวิชาตามแบบ
หลักสูตร..............................................................
มคอ.5
มีการจัดทารายงานผลการดาเนิน การของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 โดยส่งภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุก
รายวิชา
ภาค
วันเปิด จานวนรายวิชาที่
การศึกษา การเรียน
ส่ง
ที่
การสอน
1
..... รายวิชา
2
..... รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
มีเอกสาร มคอ.7
หลักสูตร..............................................................
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน...... วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
หลักสูตร...............................................................
เพื่อพิจารณาผลการเรียน และพิจารณาผลการ
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
ดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
จานวน....... วิชา คิดเป็นร้อยละ.......... ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
หลักสูตร...............................................................
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง ตามแบบ มคอ. 7
มีการนาผลจากมคอ.7 พัฒนา/ปรับปรุง ด้านใด
.............................................................................

-4ผลการบรรลุเป้าหมาย
(=บรรลุ,=ไม่บรรลุ)
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
1. เอกสารเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/โครงการ
หลักสูตร.......................................
2. เอกสารสาหรับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
มีอาจารย์ใหม่จานวน..........คน ได้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ เพื่อให้มีความรู้
ทักษะและเทคนิคการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เอกสารเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/โครงการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร.......................................
จานวน..............คน ได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
โครงการ
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
เอกสารเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/โครงการ
สาขาวิชา..............................................................
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน......คน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ.........
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เอกสารประเมินหลักสูตร
สาขาวิชา..............................................................
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรปี
การศึกษา…………. โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ....................
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เอกสารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชา..............................................................
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา………… โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ....................
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
ข้อ 1 – 5 ไม่ครบถ้วน
ข้อ 1 – 5 และ มีผล
ข้อ 1 – 5 และ มีผล
ข้อ 1 – 5 และ มีผล
ข้อ 1 – 5 และ มีผล
หรือมีผลการ
การดาเนินงานรวม
การดาเนินงานรวม
การดาเนินงานรวม
การดาเนินงานรวม
ดาเนินงานรวมบรรลุ บรรลุ เป้าหมายระหว่าง บรรลุ เป้าหมายระหว่าง บรรลุ เป้าหมายระหว่าง บรรลุ เป้าหมายตั้งแต่
เป้าหมายน้อยกว่าร้อย
ร้อยละ 60-69.9
ร้อยละ 70-74.9
ร้อยละ 75-79.9
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ละ 60
ผลการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ข้อ 1-5 ครบถ้วน
หรือมีผลการดาเนินงานรวมบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการ
คะแนนการ
คะแนนการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ

-5ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ที่บกพร่องและแผนปรับปรุง
ข้อคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ที่บกพร่อง

แผนปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

แบบประเมินการได้งานทา หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2557 - 2558
คณะ/วิทยาลัย ................................................................. มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินการได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตปริญญาตรี (ระดับหลักสูตร สกอ. 2.2)
เรียน

บัณฑิตทุกท่าน
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ขอแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จ ณ โอกาสนี้
มหาวิทยาลัยนครพนม ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาตอบแบบสอบถามการติดตามผลบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ข้อมูลของท่านจะไม่นาไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล) ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
หมายเหตุ
1. การมีงานทา คือ การทางานที่สุจริตทุกประเภท ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจา เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
2. กรุณาตอบและส่งคืนภายใน 3 วัน ภายหลังที่ได้รับแบบสอบถาม
3. กรุณานาส่งมาที่
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 โทรสาร 0-4253-2479
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผูม้ ีงานทาแล้ว)
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ)
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (สาหรับผู้ทไี่ ม่ประสงค์ทางานและกาลังศึกษาต่อ)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดเติมคาในช่องว่างหรือทาเครือ่ งหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ......................................................................................นามสกุล.........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 
เลขประจาตัวนักศึกษา 
2. อายุ................ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...............หมู่ที่.........หมู่บ้าน.....................................ตรอก/ซอย.................................ถนน ............................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร .....................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................................อีเมล์...........................................................................................
4. ภูมิลาเนาอยู่จังหวัด (ระบุ) ......................................................................................................................................................
5. สาเร็จการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย (ระบุ)..............................................................................................................................
6. ศึกษาในระบบ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
7. ชื่อปริญญา (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
8. สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา (ระบุ)...............................................................................................................................................
9. หลักสูตรที่ศึกษา  1. ปริญญาตรี 4 ปี  2. ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  3. ปริญญาตรี 5 ปี

-210. สถานภาพการทางานปัจจุบัน
 1. ทางานแล้ว
 2. ทางานแล้วและกาลังศึกษาต่อ
 3. ทางานอยู่แล้วก่อนเข้าศึกษา และ เปลี่ยนงานตาแหน่งงานใหม่ หลังจากสาเร็จการศึกษา
 4. ทางานอยู่แล้วก่อนเข้าศึกษา แต่ ไม่ได้เปลี่ยนงานตาแหน่งงานใหม่ หลังจากสาเร็จการศึกษา
 5. ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบ ตอนที่ 3)
 6. ไม่ประสงค์ทางานและกาลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบ ตอนที่ 4)
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผู้มีงานทาแล้ว)
11. ประเภทงานที่ทา
 1. ข้าราชการ/เจ้าหน่าที่หน่วยงานของรัฐ
 3. พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
 5. พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ

 2. รัฐวิสาหกิจ
 4. ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
 6. อืน่ ๆ (ระบุ)...................................................................

12. ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทางาน
 1. ภาษาต่างประเทศ
 2. การใช้คอมพิวเตอร์
 3. กิจกรรมสันทนาการ
 4. ศิลปะ
 5. กีฬา
 6. นาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง
 7. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
13. ชื่อตาแหน่งงานที่ทา (ระบุ) .....................................................................................................................................................
14. สถานที่ทางานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน ......................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.............................หมู่ที่...............อาคาร/ตึก...........................................................................ชั้น............................
ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.............................................. ..........
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร..........................................อีเมล์ .....................................................................
15. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน..............................................................บาท
16. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทาหรือไม่
 1. พอใจ
 2. ไม่พอใจ
ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
 1. ระบบงานไม่ดี
 2. ผู้ร่วมงานไม่ดี
 3. ไม่ได้ใช้ความรู้ทเี่ รียนมา
 4. ค่าตอบแทนต่า
 5. ขาดความมั่นคง
 6. ขาดความก้าวหน้า
 7. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
17. หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทาในระยะเวลาเท่าไร
 1. ได้งานก่อนสาเร็จการศึกษา หรือได้งานทาทันที หลังสาเร็จการศึกษา
 2. ภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน
 3. ภายในระยะเวลา 4 – 6 เดือน
 4. ภายในระยะเวลา 7 – 9 เดือน
 5. ภายในระยะเวลา 10 – 12 เดือน
 6. ภายในระยะเวลา มากกว่า 1 ปี
 7. เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทาระหว่างการศึกษา
18. ลักษณะงานที่ทาตรงกับสาขาที่ท่านได้สาเร็จการศึกษาหรือไม่
 1. ตรง
 2. ไม่ตรง
19. ท่านสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทาอยู่ขณะนี้เพียงใด
 1. น้อยที่สุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากที่สุด

-3ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทางาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ) ต่อจากข้อที่ 10.
20. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทางาน โปรดระบุสาเหตุที่สาคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
 1. ยังไม่ประสงค์ทางาน
 2. รอฟังคาตอบจากหน่วยงาน
 3. หางานทาไม่ได้
 4. อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................
21. ท่านมีปัญหาในการหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาหรือไม่
 1. ไม่มปี ัญหา
 2. มีปัญหา
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที่สาคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
 1. ไม่ทราบแหล่งงาน
 2. หางานที่ถูกใจไม่ได้
 3. ต้องสอบจึงไม่สมัคร
 4. ขาดคนสนับสนุน
 5. ขาดคนหรือเงินค้าประกัน
 6. ขาดคุณสมบัติ
 7. สอบเข้าทางานไม่ได้
 8. เงินเดือนน้อย
 9. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
22. การศึกษาต่อ
 1. ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4)

 2. ไม่ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 5)

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (สาหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ทางานและกาลังศึกษาต่อ) ต่อจากข้อที่ 10.
23. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กาลังศึกษาต่อ
 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 3. ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกว่าปริญญาเอก)
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก
24. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กาลังศึกษาต่อ
 1. สาขาวิชาเดิม
 2. สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิม (ระบุ) สาขา ...........................................................................................................
25. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา/กาลังศึกษาต่อ
 1. รัฐบาล
 2. เอกชน
 3. ต่างประเทศ
26. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
 1. เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
 2. งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี
 3. ได้รับทุนศึกษาต่อ
 4. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
27. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
 1. ไม่มปี ัญหา

 2. มีปัญหา

ถ้า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุทสี่ าคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
 1. ข้อมูลสถานศึกษาต่อไม่เพียงพอ
 2. คุณสมบัติในการสมัครเรียน
 3. ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
 4. ขาดแคลนทุน
 5. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................

-4ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
28. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรูเ้ รื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของ
ท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ภาษาอังกฤษ
 2. คอมพิวเตอร์
 3. บัญชี
 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 5. การฝึกปฏิบัติจริง
 6. เทคนิคการวิจยั
 7. ภาษาลุม่ น้าโขง
 8. อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................
29. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
30. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
31. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
32. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสมาคมศิษย์เก่า
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558
หลักสูตร .................................................................
คณะ/วิทยำลัย ................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (ระดับหลักสูตร สกอ. 3.3)
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง
1. นักศึกษาชั้นปีที่
 1. ชั้นปีที่ 1
 2. ชั้นปีที่ 2
 3. ชั้นปีที่ 3
 4. ชั้นปีที่ 4
 5. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
2. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน
รำยกำรประเมิน
1. ด้ำนหลักสูตร
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
1.3 การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
1.4 ปฏิทินการศึกษ แผนการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียนอย่างชัดเจน
1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
1.6 ผู้เรียนมีโอกาสเลือกวิชาเลือกเสรีได้ตามความต้องการ
1.7 จานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม
2. ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน
2.1 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
2.2 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
2.3 อาจารย์ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม
2.4 อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนและเตรียมการสอน
2.5 อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.6 อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล
2.7 อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.8 อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหาและอยู่ในเวลาที่กาหนด
2.9 อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2.10 อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
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2.11 อาจารย์ผู้สอนมีคุณธรรมและจริยธรรม
2.12 อาจารย์ผู้สอนมีบคุ ลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูอาจารย์
2.13 คุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวม
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
3.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้
3.3 ขนาดของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมกับจานวน
ผู้เรียน
3.4 ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม มีจานวนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์
เพียงพอ ทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.5 คุณภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องสมุด
3.6 ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.7 สภาพแวดล้อมภำยในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง
การระบายอากาศ เป็นต้น)
3.8 สภาพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)
3.9 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น การลงทะเบียน
การตรวจสอบผลการเรียน
4. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์
การเรียนรู้
4.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร*
4.3 นาผลการวิจยั หรือองค์ความรูใ้ หม่มาใช้ในการเรียนการสอน
4.4 วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
4.5 การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
4.6 ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรูใ้ นแต่ละรายวิชาไปใช้ในสภาพจริง
4.7 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน
การสอน
4.8 กิจกรรมให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
4.9 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและได้รับคาแนะนาจาก
อาจารย์ผู้สอน
4.10 การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
4.11 นักศึกษาได้รับการสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างเรียน
5. กำรวัดและประเมินผล
5.1 วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียน
การสอน
5.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
5.3 ระบบการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและตรวจสอบได้
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6. ด้ำนกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน
6.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
6.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้
6.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา
6.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
6.5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
7. ด้ำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
7.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียน
7.2 ช่องทางการร้องเรียนหลากหลายเข้าถึงง่าย
7.3 ได้รับการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
7.4 การพิจารณาดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จในระยเวลาที่
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุง (ระบุเป็นด้ำน/ภำพรวม)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2557 - 2558
หลักสูตร .................................................................
คณะ/วิทยาลัย ................................................................. มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร (ระดับหลักสูตร สกอ. 4.3)
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (ผู้ประเมิน คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์/กระบวนการบริหารหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง
1. สถานภาพ
 1. โสด

 2. สมรส

2. ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร
 1. ต่่ากว่า 5 ปี  2. 5 – 10 ปี
3. วุฒิการศึกษา
 1. ปริญญาตรี

 3. 11 – 30 ปี

 4. 30 ปีขึ้นไป

 2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก

4. ต่าแหน่งทางวิชาการ
 1. ศาสตราจารย์  2. รองศาสตราจารย์  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4. อาจารย์
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์/กระบวนการบริหารหลักสูตร/กระบวนการเรียนการสอน)
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน
รายการ
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก่าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
1.2 การก่าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ่า
หลักสูตรมีความชัดเจน
1.3 อาจารย์ประจ่าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร
1.4 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน
1.5 จ่านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม
1.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน่าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
1.7 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค่าแนะน่าด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1.8 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
1.9 อาจารย์ประจ่าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
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1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตา่ แหน่งทางวิชาการ
1.11 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งใน
และระหว่างหลักสูตร
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร
2.1 การก่ากับและติดตามการจัดท่ารายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
2.2 การก่ากับและติดตามการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก่าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
2.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด่าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
2.5 จ่านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ
2.6 การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม
3. กระบวนการเรียนการสอน
3.1 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมการท่าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
3.3 การควบคุมก่ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา
3.4 การน่ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.5 การน่ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
3.6 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในกรณีมีหลายกลุม่ เรียน โปรดตอบ :
การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

เอกสารหมายเลข 41
แบบฟอร์ม มคอ. 7

แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี / ระดับปริญญาโท
หลักสูตร......................................................
สาขา.......................................
พ.ศ. .......................

คณะ...........................................................
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน ...........................

2
การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ………………………………………..สาขา .................................. พ.ศ……………..
คณะ……………..……….. มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2557
วันที่รายงาน………………………………………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสหลักสูตร .......................................... (หลักสูตร ..................ปี)
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ 2

ปัจจุบัน

1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1.
2.
3.
4.
5.

คุณวุฒิ - สาขา

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.2

ตารางที่ 1.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ – สาขา

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.3

สถานที่จัดการเรียนการสอน …………………………………………………………………………………………………………………….……..
นามาจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อ 10

3
ตารางที่ 1.4 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด .......... คน
2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ - นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.

5

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 9

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

งานวิจัย
ภายในรอบ
5 ปีย้อนหลัง

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.2

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ - นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
ประสบการณ์
งานวิจัย
สูงสุด
ทางวิชาการ
การสอน (ปี)
ภายในรอบ
5 ปีย้อนหลัง
วิทยานิพนธ์หลัก
1.
2.
การค้นคว้าอิสระ
1.
2.
3.

4
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
(ต่อ) ผลการดาเนินงาน
ชื่อ - นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
งานวิจัยภายใน
สูงสุด
ทางวิชาการ
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.
2.
3.
4.
5.
7

8

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ - นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง

ร้อยละของผลงาน

5
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(ต่อ) ผลการดาเนินงาน
ลำดับ

ชื่ออำจำรย์

วุฒิกำรศึกษำ
สูงสุด

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

จำนวนนักศึกษำที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก
วิทยำนิพนธ์ ค้นคว้ำอิสระ

จำนวนนักศึกษำที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม
วิทยำนิพนธ์ ค้นคว้ำอิสระ

1
2
3
4
5
6
7
8

10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
ผลการดาเนินงาน
ชื่อ - นามสกุล
งานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6
1. หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี .....................
2. มีกำรพัฒนำหลักสูตรมำเป็นกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ (TQF) รอบระยะเวลำที่ผ่ำนมำเมื่อปี พ.ศ. ...............
3. จะมีกำรปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปในปี พ.ศ. .........................

12

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
มีกำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำข้อ 1 - 5
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7

6

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
ผลการดาเนินงาน
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 3
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
(ผลคาดหวังที่สาคัญคือ ทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง)
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตรและกำรบริหำรอำจำรย์
......................................................................................................................................................................................
(ระบบและกลไกควรมีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัวชี้วัดและสามารถทาซ้าได้ ถ้ามีการปรับปรุงแนวทาง
การดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาอย่างไรให้ระบุให้ชัดเจน)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
และกำรบริหำรอำจำรย์
......................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
......................................................................................................................................................................... .............
(ประเมินผลการดาเนินงานตาม ข้อ 2) อย่างไร การดาเนินงานมีปัญหาอะไรบ้าง เกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ เช่น
อาจารย์ที่รับมามีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตามที่คาดหวังหรือไม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามที่มุ่งหวัง
หรือไม่ เพราะอะไร มีอาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ครบอย่างต่อเนื่องหรือไม่)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร
และกำรบริหำรอำจำรย์ตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร เช่น อาจารย์ที่รับมามีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือ การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ไม่ครบอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
ประเด็นใดบ้าง อย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร และกำรบริหำรอำจำรย์ตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อ 4 อธิบายวิธีการประเมินผลการปรับปรุง และผลที่เกิดจากการปรับปรุง เช่นอาจารย์
ที่รับมามีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตามที่คาดหวังหรือไม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามที่มุ่งหรือไม่)

7
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี
......................................................................................................................................................................................
(การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารอาจารย์) หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3
ปี)
ผลการดาเนินงาน
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
(ผลคาดหวังที่สาคัญคือ ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเพิ่มความสามารถอย่างต่อเนื่อง)
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตร
......................................................................................................................................................................................
(ระบบ และกลไก ควรมีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัวชี้วัดและสามารถทาซ้าได้ ถ้ามีการปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาอย่างไรให้ระบุให้ชัดเจน)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตร
......................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินกำรดำเนินงำน
............................................................................................................................................................ .........................
(อธิบายวิธีการประเมินผลการดาเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง การดาเนินงานเกิดผล
ตามที่มุ่งหวังหรือไม่ เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความสามารถ-มีผลงานทางวิชาการ (วิจัย และ
บทความหรือผลงานทางวิชาการ) ในสาขาวิชาที่สอน มีความสามารถในการเตรียมการสอน การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลตามที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพราะอะไร)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรตำมผล
กำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
..................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ (วิจัย และบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ) ในสาขาวิชาที่สอน มีความสามารถในการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตามที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง เช่นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
(วิจัย และบทความหรือผลงานทางวิชาการ) ในสาขาวิชาที่สอน มีความสามารถในการเตรียมการสอน การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลตามที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร)
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6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี
......................................................................................................................................................................................
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)

คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 - ตัวบ่งชี้แบบปัจจัยนาเข้า)
ผลการดาเนินงาน
ในปีกำรศึกษำ 2557 มีอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง จำนวน ........... คน และลำศึกษำต่อจำนวน ........ คน
ลำฝึกอบรม/ทำวิจัยจำนวน ......... คน มีวุฒิปริญญำเอก .......... คน และดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ........... คน
ร้อยละอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก .............
ร้อยละอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร .............
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร (คน)
2. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี
3. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท
4. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก
5. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี
6. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่ ีวุฒิปริญญำโท
7. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก
8. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี
9. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท
10. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิ ริญญำเอ
11. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำตรี
12. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำโท
13. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน

นามาจาก มคอ.2
หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อผลงาน
1.
2.
3.
4.
5.

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ SCOPUS
ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร มีทั้งหมด ............... บทความ
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร (คน)
2. จำนวนบทควำมทั้งหมดที่ได้รับกำรอ้ำงอิงของอำจำรย์ประจำ (ชิ้น)
- จำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล SCOPUS
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 - ตัวบ่งชี้แบบผลลัพธ์)
แสดงผลที่เกิด
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา
2557

2556

2555

จานวน
อาจารย์คงอยู่

ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
.....
1.
2.
3.
.....
1.
2.
......

ตาแหน่งทางวิชาการ
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......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- นาเสนออัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ปีที่รายงานว่าคงอยู่เท่าไร
- หากมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น (อัตราการคงอยู่ของอาจารย์) ให้อธิบายว่าผลการดาเนินงานมีความโดดเด่น
อย่างไร (เช่น อัตราการคงอยู่ต่อเนื่องยาวนานกว่าหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน)
- ความพึงพอใจของอาจารย์โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ............................ ซึ่งอยู่ในระดับ ................
......................................................................................................................................................................................
- เสนอผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร (หากเสนอข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
จะทาให้เห็นแนวโน้ม)
- หากมีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น (ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ให้อธิบายว่าผลการ
ดาเนินงานมีความโดดเด่นอย่างไร (เช่น อาจารย์มีความพึงพอใจสูงยิ่งอย่างต่อเนื่อง)
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
(องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
(ระบุให้ชัดเจน)
ตารางที่ 3.2 การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
- กำรรับนักศึกษำ
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ

นามาจาก มคอ.3 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
(ผลคาดหวังที่สาคัญคือได้นักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้-นักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้มีคุณลักษณะอย่างไร)
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
(ระบบและกลไกควรมีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัวชี้วัดและสามารถทาซ้าได้ ถ้ามีการปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาอย่างไรให้ระบุให้ชัดเจน)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรรับนักศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
(ประเมินผลการดาเนินงานอย่างไร และผลการประเมินเป็นอย่างไร เช่น ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักศึกษาทุกคน
ในวันที่มารายงานตัวเพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการจัดเตรียมความพร้อม หรือประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพื่อ
อภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้ามา ฯลฯ การดาเนินงานเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (อธิบายผลการ
ประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ เพราะอะไร) เช่น มีนักศึกษา 10 คนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
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กล่าวคือ......นักศึกษา 20 คนมีความรู้เดิมในเรื่อง......น้อย ถึงน้อยมาก ทาให้ไม่สามารถเรียนเนื้อหาใหม่ได้......)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำ ตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
.................................................................................................................................................................................... ..
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างไร เช่นมีนักศึกษา 20 คนมีความรู้เดิมในเรื่อง......น้อย ถึงน้อย
มาก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร เช่น ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาใหม่-อธิบายว่า
ปรับปรุงอย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิด
จำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรรับนักศึกษำตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อ 4).......(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง เช่นได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรรับนักศึกษำ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
(เตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร เช่น สอนปรับความรู้พื้นฐาน โดยอธิบายว่าสอนอย่างไร การจัด
ปฐมนิเทศเรื่องการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาอย่างไร เป็นต้น)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และผลการประเมินผลซึ่งผลการประเมินควรครอบคลุมปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
และผลลัพธ์การดาเนินการ นั่นคือ ประเมินผลการดาเนินงานเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร เช่น ทดสอบความรู้พื้นฐาน
นักศึกษาทุกคนเมื่อจั ดสอนเตรีย มความพร้ อมเสร็จสิ้น และทดสอบความเข้าใจการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการดาเนินงานในรอบต่อไป
การดาเนิน งานเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (อธิบายผลการประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ห รือไม่
เพราะอะไร) เช่น นักศึกษาร้อยละ 70 ที่ได้รับการสอนปรับความรู้พื้นฐาน มีความพร้อมในการเรียนรู้หรือนักศึกษา
ที่เข้ารับการปฐมนิเทศร้อยละ 90 มีความความเข้าใจในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น)
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4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ตำมผลกำรประเมิน
(ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร เช่น มีนักศึกษาร้อยละ 30 มีความรู้เดิมในเรื่อง.........ยัง
ไม่เพียงพอ และนักศึกษาร้อยละ 10 ยังไม่เข้าใจในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่เป็นไป ตามที่
มุ่งหวัง ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร เช่น ปรับปรุงวิธีการสอนปรับความรู้พื้นฐานใหม่ รวมทั้งปรับวิธีการ จัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-อธิบายว่าปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำตำมผลกำรประเมิน
................................................................................................................................................................ ......................
(กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อ 4).......(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง เช่น
ประเมินผลการสอนเตรียมความพร้อมโดยการทดสอบนักศึกษาที่เข้าร่วมการสอนเตรียมความพร้อมทุกคน จากนั้น
อธิบายผลการประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกคน หรือ เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงใด ฯลฯ)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่
มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี
- กำรควบคุมระบบกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษำ
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ
ปริญญำตรี
......................................................................................................................................................................................
(ระบบและกลไกควรมีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัวชี้วัดและสามารถทาซ้าได้ ถ้ามีการปรับปรุงแนวทาง
การดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาอย่างไรให้ระบุให้ชัดเจน)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและ
แนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี
......................................................................................................................................................................................
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3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี
......................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และผลการประเมินให้ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ และผลลัพธ์
การดาเนินการ ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร เช่น จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประเมินการควบคุมการดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี จัด Focus Group นักศึกษาเพื่อประเมินผลการควบคุม
การดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุง
การดาเนินงานในรอบต่อไป การดาเนินงานเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ อย่างไร)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนว
แก่นักศึกษำปริญญำตรีตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรีตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อ 4 ให้อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี)
......................................................................................................................................................................................
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
- ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาอย่างไร
- ระบบและกลไกควรมีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตัวชี้วัดและสามารถทาซ้าได้
- ถ้ามีการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาอย่างไรให้ระบุให้ชัดเจน
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
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3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และผลการประเมินให้ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ และผลลัพธ์การ
ดาเนินการ ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา อย่างไร เช่น จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อประเมินการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา จัด Focus Group นักศึกษาเพื่อประเมินผลการควบคุมดูแล
การให้คาปรึกษา ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอต่อใจการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการดาเนินงานในรอบต่อไป การดาเนินงานเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่
อย่างไร)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษำตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(กรณีที่มีการดาเนินการตามข้อ 4 ให้อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
......................................................................................................................................................................................
(พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องอะไรบ้าง อย่างไร)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
......................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
.................................................................................................................................................................................. ....
(อธิบายวิธีการประเมินผล และผลการประเมินให้ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
อะไรบ้าง อย่างไร เช่น จัดประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเรื่อง..
และจัด Focus Group นักศึกษาเพื่อประเมินผลการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีปัญหาอุปสรรค
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ในการดาเนินงานเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร พร้อมทั้งการดาเนินงานเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (อธิบายผลการประเมิน
ว่านักศึกษามีศักยภาพ หรือมีทักษะการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพียงใด เพราะอะไร เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับ
การปรับปรุงการดาเนินงานในรอบต่อไป)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมผลกำรประเมิน
......................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี
......................................................................................................................................................................................
(การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆ
เรื่อง) หากพบว่าระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี)
ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 - ตัวบ่งชี้แบบผลลัพธ์)
- อัตรำกำรคงอยู่
- กำรสำเร็จกำรศึกษำ
- ควำมพึงพอใจ และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
- อัตราการคงอยู่
จำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำ และคงอยู่
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
(1)

จานวนนักศึกษา
ที่รับเข้าทั้งหมด
(2)

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษา
(3)

จานวน
นักศึกษา
ที่หายไป
(4)

จานวน
ที่
คงอยู่
(5)

อัตราการ
คงอยู่ร้อยละ
(6)
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หมำยเหตุ : กำรคิดอัตรำกำรคงอยู่
1. คิดจำนวนนักศึกษำที่คงอยู่แต่ละปี
- จำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำทั้งหมด ........คน (2)
- จำนวนนักศึกษำที่หำยไป ........คน (4)
- จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ (2) - (4) ..........คน
(คิดแต่ละปีที่รับเข้ำ)
2. คิดอัตรำกำรคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่ คูณด้วย 100 แล้วหำรด้วยจำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำทั้งหมด
- การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวนที่รับเข้า

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาปกติ
จานวน
ร้อยละ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
................................................................................................................................... ...................................................
(อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา)
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1) ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร
......................................................................................................................................................................................
- อธิบายวิธีการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล)
- เสนอผลการสารวจปีนี้ และปีอื่นๆ (ถ้ามี)
2) ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
......................................................................................................................................................................................
- อธิบายวิธีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล)
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
- อธิบายระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เช่น มีช่องทางรับข้อร้องเรียนกี่ช่องทาง อะไรบ้าง และมี
ขั้นตอนการจัดการอย่างไร
- เสนอผลการสารวจความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนปีนี้ และปีอื่นๆ (ถ้ามี)
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ตารางที่ 3.3 (สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 - ตัวบ่งชี้แบบผลลัพธ์)
วันที่สำรวจ ………………………
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

ร้อยละ

1. จำนวนบัณฑิตทั้งหมด
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ
3. จำนวนบัณฑิตที่ได้งำนทำหลังสำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นบั รวมผูป้ ระกอบอำชีพอิสระ)
- ตรงสำขำที่เรียน
- ไม่ตรงสำขำที่เรียน
4. จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอำชีพอิสระ
5. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มงี ำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อ
7. จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท
8. จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหำร

การวิเคราะห์ผลที่ได้
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
(โดยการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ
และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร)
ตารางที่ 3.4 (สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 - ตัวบ่งชี้แบบผลลัพธ์)
นักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษา

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

ค่าน้าหนัก

รวมค่าน้าหนัก
หมายเหตุ :
1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทั้งหมด...............คน
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ..........
3. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 2 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
(กรณี ป.โท) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ x 5/40 =……….
(กรณี ป.เอก) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ x 5/80 =………
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปีการศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน

หมายเหตุ : ข้อมูลนำมำจำก มคอ. 5 ของแต่ละวิชำ
ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
- หลักคิดในกำรออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำวิชำนั้นๆ
- กำรพิจำรณำอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร
............................................................................................................................................................................... ...
มีการพัฒนาลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น
1) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
2) need assessment ที่เหมาะสม-วิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียนวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตร
ฉบับเดิม (ถ้ามีหลักสูตรฉบับเดิม) วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา
3) กาหนดหลักคิดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และผู้เรียน ฯลฯ
4) กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF
5) กาหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย
6) กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิดและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง)
นามาจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อ 11 - 12
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร
..................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรกำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร
..................................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
(ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อ 2) โดยอธิบายวิธีการและผลการประเมินผลกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จ ให้ครอบคลุมปัญหาอุปสรรค และผลลัพธ์การดาเนินการเพื่อนาผลไปปรับปรุงในรอบ
ต่อไปเช่น จัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งพบว่า....(ผลการประเมินนี้จะนาไปปรับปรุงการดาเนินการเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป)
และอธิบายการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเช่น การจัดทา มคอ.7 หรือรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ซึ่งเป็น
การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายปี (ตัวบ่งชี้ 5.3) เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรตำมผลกำรประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
......................................................................................................................................................................................
(ผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร) การปรับปรุงจะมี 2 ลักษณะ คือปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยในโอกาสครอบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในรอบปีตามผลการ
ประเมินฉบับนี้)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และ อธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมผลกำรประเมิน (เมื่อถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ รอบ 1 ปี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย-หลักสูตรทันสมัย
อย่างไร)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรพัฒนำหลักสูตร)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง
3 ปี หรือสามรอบ)
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
นามาจาก มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อ 2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
- กำรพิจำรณำกำหนดผู้สอน
- กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม
และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย
- กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ ให้สอดคล้องกับสำขำวิชำ
และควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่มีควำมเชี่ยวชำญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
- กำรช่วยเหลือ กำกับ ติดตำมในกำรทำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระและกำรตีพิมพ์ผลงำนในระดับ
บัณฑิตศึกษำ
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ผลการดาเนินงาน
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรกำหนดผู้สอนกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรเตรียมกำรสอน
(มคอ.3) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และกำรบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของปริญญำตรี)
.....................................................................................................................................................................................
(มีแนวทางการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างไรอธิบาย)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำหนดผู้สอนกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำร
เตรียมกำรสอน (มคอ.3) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (และกำรบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของปริญญำตรี)
..................................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินผลกำรกำหนดผู้สอนกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรเตรียมกำรสอน (มคอ.3) และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน (และกำรบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกรณีของ ป.ตรี)
.....................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมิน และผลการประเมินให้ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ และผลลัพท์การดาเนินการ)
เช่นให้นักศึกษาประเมิน(อาจจะใช้แบบประเมิน หรือจัดทา Focus Group ฯลฯ)ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (เป็นการประเมินคุณภาพของการเตรียมการสอน มคอ.3 ทางอ้อม)
ประเมินการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมว่าเกิดผลตาม
ที่มุ่งหวังหรือไม่ (เช่นนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจาการร่วมบริการทางวิชาการ และการวิจัย หรือนักศึกษา
มีความสามารถในการวิจัยเพิ่มขึ้น นักศึกษามีความเข้าใจศิลปะธวัฒนธรรมรวมทั้งเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
ฯลฯ).......เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการดาเนินงานในรอบต่อไป)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรกำหนดผู้สอนกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรเตรียมกำรสอน (มคอ.3)
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมผลกำรประเมิน (และกำรบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของปริญญำตรี)
..................................................................................................................................................................................
(อธิบายผลการประเมินว่าอย่างไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง อย่างไร - ความเหมาะสมของผู้สอน การเตรียมการสอน
และการจัดการเรียนการสอน)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรกำหนดผู้สอน
กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรเตรียมกำรสอน (มคอ.3)และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมผลกำรประเมิน
(และกำรบูรณำกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของปริญญำตรี)
..................................................................................................................................................................................
(อธิบายวิธีการประเมินผล และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง เช่น การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
อย่างไร-นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังเพิ่มขึ้น)
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6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรกำหนดผู้สอนกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรเตรียมกำรสอน (มคอ.3)
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)
……………………………………………………………………………………………………………………
(หากพบว่า ระบบ กลไก หรือแนวทางการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนที่ดาเนินการได้ผลดีเยี่ยมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือสามรอบ
และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของปริญญาตรี)
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
ผลการดาเนินงาน
- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
- กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(อธิบายตามรายละเอียดข้างต้น เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) เกณฑ์
การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ เป็นต้น)
ตารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 - ตัวบ่งชี้แบบผลลัพธ์)
ข้อ
1

2

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน
ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
(ผู้เข้ำร่วมประชุม ประชุมเรื่องอะไร เมื่อไหร่ อย่ำงไร -สรุปสำระสำคัญพอเข้ำใจ โดยมี
รำยละเอียดเป็นรำยงำนกำรประชุมในหลักฐำนอ้ำงอิง)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
หลักฐำนอ้ำงอิง...................................(รำยงำนกำรประชุม)...........................................

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

นามาจาก มคอ. 2
หมวดที่ 7 ข้อ 7

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี)
ผลการดาเนินงาน
อย่าลืมเอกสารหลักฐาน
(สรุปว่ำเป็นหลักสูตรทีส่ ร้ำงขึ้นตำมกรอบ TQF)
ประกอบผลการประเมิน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
หลักฐำนอ้ำงอิง.....................(หลักสูตรที่ สกอ.ประทับรับทรำบ)..................................
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ข้อ
3
(ต่อ)

4

5

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
ตำมแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ให้ครบทุกรำยวิชำ
ผลการดาเนินงาน
1) จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน .......... รำยวิชำ
2) จำนวนรำยวิชำที่มี มคอ. 3 - 4 ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
..... รำยวิชำ
หลักฐำนอ้ำงอิง.........................(รำยละเอียด มคอ. 3 - 4) ......................................

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

นามาจาก มคอ. 2
หมวดที่ 7 ข้อ 7

จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภำยใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ
ผลการดาเนินงาน
อย่าลืมเอกสารหลักฐาน
1) จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน..........รำยวิชำ
ประกอบผลการประเมิน
2) จำนวนรำยวิชำที่จัดทำ มคอ. 5 - 6 แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภำคกำรศึกษำที่เปิดสอน.........รำยวิชำ
หลักฐำนอ้ำงอิง ..........................(รำยละเอียด มคอ. 5 - 6)....................................
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ. 7 ภำยใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
1) สิ้นสุดปีกำรศึกษำวันที่.........เดือน....................พ.ศ.................
2) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ. 7 แล้วเสร็จ
วันที่........เดือน.........พ.ศ.........
หลักฐำนอ้ำงอิง...............................(รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
ตำมแบบ มคอ. 7 ดูวันที่ลงนำมรับรองของผู้รับผิดชอบ).........................................
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................

6

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทกี่ ำหนดใน
มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
อธิบำยกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนด
ใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่ำงไรบ้ำง
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................

7

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
ผลการดาเนินงาน
อธิบำยกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว อย่ำงไรบ้ำง
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................
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ข้อ
8
(ต่อ)

9

10

11

12

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลการดาเนินงาน
อำจำรย์ใหม่ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
หรือไม่ อย่ำงไร
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................
อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รบั กำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ผลการดาเนินงาน
นามาจาก มคอ. 2
อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รบั กำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
หมวดที่ 7 ข้อ 7
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ที่ไหน อย่ำงไร
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................
จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือ
วิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี จำนวน ………. คน
อย่าลืมเอกสารหลักฐาน
หลักฐำนอ้ำงอิง..........................................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภำพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………
หลักฐำนอ้ำงอิง............................................................................................................
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0
ผลการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………
หลักฐำนอ้ำงอิง............................................................................................................

ประกอบผลการประเมิน

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

หมายเหตุ : ควรนำหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิงประกอบผลกำรดำเนินกำรในแต่ละตัวบ่งชี้ฯ

25
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

หมายเหตุ : ข้อมูลนำมำจำก มคอ. 5 ของแต่ละวิชำ
ตารางที่ 4.5 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้เปิดสอนนำมำจำกตำรำงสอนในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ
ตารางที่ 4.6 รายวิชาทีส่ อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

หมายเหตุ : กรณีสอนเนื้อหำไม่ครบ นำข้อมูลมำจำก มคอ. 5 ของแต่ละวิชำ

วิธีแก้ไข
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)

แผนการปรับปรุง

หมายเหตุ : นำข้อมูลมำจำก มคอ. 5 แต่ละวิชำ
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- คุณธรรมจริยธรรม
- ควำมรู้
- ทักษะทำงปัญญำ
- ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ
- ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
- กำรปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
- จำนวนอำจำรย์ใหม่ ……………………คน จำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ …………………คน
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวน
อาจารย์
บุคลากร
สายสนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

นามาจาก มคอ. 2 หมวดที่ 7 ข้อ 1

ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 - ตัวบ่งชี้แบบกระบวนการ)
- ระบบกำรดำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- จำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
1) อธิบำยระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วม
......................................................................................................................... .....................................................
(มีกระบวนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงไร อำจำรย์ประจำหลักสูตรเข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงไร)
2) อธิบำยกำรดำเนินงำนจริงตำมระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยให้อำจำรย์
ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วม
..............................................................................................................................................................................
3) อธิบำยกำรประเมินกำรดำเนินงำน
................................................................................................................................................................... ...........
(อธิบำยวิธีกำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรประเมินผลควรครอบคลุมปัญหำกำรดำเนินงำน ควำมเพียงพอ
คุณภำพ ควำมเหมำะสม และควำมทันสมัยของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้)
4) อธิบำยกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ตำมผลกำรประเมิน
(ในวงรอบต่อไป)
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
........................................................................................................................................................ ......................
(ผลกำรประเมินว่ำอย่ำงไร ปรับปรุงประเด็นใดบ้ำง อย่ำงไร)
5) อธิบำยกำรประเมินผลกำรปรับปรุงพัฒนำ และอธิบำยผลที่เกิดจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบ กลไก หรือ
แนวทำงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
(อธิบำยวิธีกำรประเมินผล และอธิบำยผลกำรประเมินที่เกิดจำกกำรปรับปรุงโดย เน้นกำรมีสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่เพียงพอ เหมำะสม มีคุณภำพ และโดยอธิบำยว่ำเป็นไปตำมที่มุ่งหรือไม่)
6) อธิบำยแนวปฏิบัติที่ดี (กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้)หำกพบว่ำระบบ กลไก หรือแนวทำงกำรจัดหำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่ดำเนินกำรได้ผลดีเยี่ยมตำมที่มุ่งหวังอย่ำงต่อเนื่อง (3 ปี)
..............................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ .........................................
ตารางที่ 6.2 ข้อวิพากษ์จากผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รำยวิชำแกน รำยวิชำเลือกฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
2. ข้อเสนอในกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (กำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหำในรำยวิชำ กำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรสอนและกำรประเมินสัมฤทธิผลรำยวิชำฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
3. กิจกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี ............................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่ำข้อมูลที่นำเสนอในรำยงำนฉบับนี้ได้มีกำรดำเนินงำนจริง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ___________________________________________________________
ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : _________________________
ประธำนหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : _________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้ำภำควิชำ)
ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : _________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลำยเซ็น : ______________________________________ วันที่รำยงำน : _________________________
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เอกสารประกอบรายงาน
๑. สำเนำรำยงำนรำยวิชำทุกวิชำ
๒. วิธีกำรให้คะแนนตำมกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกำรประเมิน
๓. ข้อสรุปผลกำรประเมินของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำในปีที่ประเมิน
๔. ข้อสรุปผลกำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก

แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558
คณะ/วิทยำลัย ................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม
แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนตามกรอบ TQF (ระดับหลักสูตร สกอ. 5.3)
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยนครพนม
คำชี้แจง โปรดพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินตามความคิดเห็น
ของท่าน ตามที่ท่านเคยสอนหรือนิเทศ หรือเคยร่วมงาน สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นการประเมินตัวท่านเอง
คุณลักษณะบัณฑิต
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อนื่
1.3 มีความซื่อสัตย์และสุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีระเบียบวินัย
1.5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
1.6 รู้จักประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ
2.2 มีความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้งานได้อย่างดี
2.4 มีการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการทางาน
2.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางาน
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเหตุผล
3.2 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทางานท่ามกลางความกดดัน
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
3.4 สามารถใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปญ
ั หาที่ซับซ้อนและ
เสนอแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 สามารถปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาหนดจนงานเสร็จเรียบร้อย
แม้จะมีปญ
ั หาอุปสรรค
4.2 มีทักษะในการทางานเป็นทีม
4.3 มีภาวะความเป็นผู้นา
4.4 ปฏิบัติตามหน้าที่ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.5 สามารถรับผิดและชอบจากผลการปฏิบัติงาน
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และวิเคราะห์แปลผล
5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แสวงหาข้อมูล

ระดับกำรประเมิน
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด
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คุณลักษณะบัณฑิต

ระดับกำรประเมิน
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว ถูกต้อง และสร้างสรรค์
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6. ด้ำนทักษะวิชำชีพเฉพำะตำมสำขำวิชำชีพ ( ) พยำบำล ( ) ครุศำสตร์ ( ) วิศวกรรมศำสตร์ ( ) อื่น ๆ

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
-

-

-

-

-

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านความรู้
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านทักษะทางปัญญา
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”
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แบบประเมินวิทยานิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2557 – 2558
บัณฑิตคณะ/วิทยาลัย ................................................................. มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระดับหลักสูตร สกอ. 5.3)
ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..…………….………….… รหัส………..………………… เบอร์โทรศัพท์…….………………………….
เป็นนักศึกษาหลักสูตร……………………………………………………………………….…… สาขาวิชา…………………………..……………………………..……….….….
ระบบ  ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
ระดับ  ปริญญาเอก แผนการเรียน
 แบบ 1.1
 แบบ 1.2  แบบ 2.1  แบบ 2.2
 ปริญญาโท แผนการเรียน
 แบบ ก 1
 แบบ ก 2
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………..………………………….……………………………………………………..…………………………………………….……………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………
นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่………....เดือน……………………………….พ.ศ……………..….
2. แบบประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน
รายการ
1. ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ กาหนด
1.2 การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม
1.3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
1.4 มีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
1.5 ติดตามและกากับดูแลผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
1.6 ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ
2. ประเมินบัณฑิตศึกษา
1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้
ความสามารถในการแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอใน
การให้คาปรึกษา

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ
ติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
อย่างสม่าเสมอ
5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลือ
อื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ที่มีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558
คณะ/วิทยำลัย ................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร สกอ. 6.1)
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เกีย่ วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร สกอ. 6.1)
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพในการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. สถานภาพ
 1. อาจารย์

 2. นักศึกษา

3. ระดับการศึกษา
 1. ต่่ากว่าปริญญาตรี
 3. บัณฑิตศึกษา

 2. ระดับปริญญาตรี
 4. ระดับปริญญาเอก

4. สังกัดคณะ/วิทยาลัย
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 4. คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 9. วิทยาลัยธาตุพนม
 10. วิทยาลัยนาหว้า
 11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ตอนที่ 2 กำรประเมินคุณภำพในกำรให้บริกำรห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน
คุณภำพกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด

1. ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
1.1 การบริการห้องสมุด
1.2 การบริการศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
1.4 แหล่งเรียนรูผ้ ่านระบบเครือข่ายคอมฯ

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด
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คุณภำพกำรให้บริกำร

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

1.5 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศแก่อาจารย์/นักศึกษา
2. ด้ำนบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ
2.1 ห้องเรียน
2.2 ห้องปฏิบัติการ
2.3 อุปกรณ์ทางการศึกษา
2.4 วัสดุทางการศึกษา
2.5 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
3. ด้ำนสิ่งอำนวยที่จำเป็นอืน่ เช่น กำรลงทะเบียนนักศึกษำ กำรพยำบำล และอื่น ๆ
3.1 การบริการงานทะเบียนนักศึกษา
3.2 บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
3.3 การจัดการหรือบริการด้านอาหาร
3.4 สนามกีฬา
4. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบ
4.1 ระบบประปา
4.2 ระบบไฟฟ้า
4.3 ระบบการก่าจัดของเสีย
4.4 การจัดการขยะ
4.5 ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้”

แบบประเมินคุณภำพของกำรให้คำปรึกษำ และบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2557 - 2558
คณะ/วิทยำลัย ................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม
แบบประเมินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ สกอ. 1.5)
แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของการให้คาปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. นักศึกษาชั้นปีที่
 1. ชั้นปีที่ 1
 4. ชั้นปีที่ 4

 2. ชั้นปีที่ 2
 5. ชั้นปีที่ 5

 3. ชั้นปีที่ 3

3. คณะ/วิทยาลัย
 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 4. คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 9. วิทยาลัยธาตุพนม
 10. วิทยาลัยนาหว้า
 11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ตอนที่ 2 กำรประเมินคุณภำพของกำรให้คำปรึกษำ และบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่าน
รำยกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

1. กำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำในสถำบัน
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน ให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อให้คาปรึกษา
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอ
1.2 การให้คาปรึกษา ทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ โดยให้
ผู้ให้คาปรึกษา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษา ที่มีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาการใช้ชีวิต

น้อย

น้อยที่สุด
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รำยกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

1.4 สถานที่ จุดบริการ ช่องทางในการให้คาปรึกษา มีความเหมาะสม
1.5 การให้เวลาเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนเพื่อแนะนาหรือตอบข้อสงสัยแก่
นักศึกษา
2. กำรจัดบริกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน ที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำน ทั้งเต็มเวลำ และนอกเวลำ
แก่นักศึกษำ
2.1 การจัดหน่วยงาน บริการด้านแหล่งข้อมูล การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
2.2 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาเรียน
ที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบัน
2.4 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย
2.5 บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีจานวนเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน สะดวก
ต่อการศึกษาข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่าง ๆ
2.6 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
นักศึกษากาลังศึกษา
3. กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อม เพื่อกำรทำงำน เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นกั ศึกษำ และเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร และวิชำชีพแก่นักศึกษำ
3.1 โครงการ/กิจกรรม สาหรับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทีม่ ี
ความหลากหลาย และตรงตามความต้องการ ตรงตามทักษะของแต่ละ
สาขาวิชา
3.2 มีการจัดตั้งกลุม่ ชมรม ชุมนุม กิจกรรม ที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.3 แต่ละกลุ่มตามข้อ 2 มีการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความครอบคลุมทั้ง
ประเภทพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ ทางวิชาชีพตาม สาขาที่นิสิต
ศึกษาและเพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพ
3.4 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริง
ตอนที่ 3 ปัญหำ อุปสรรค
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี”้

