คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร โดยใช้ มคอ.7
สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่ พ.ศ.(2557 – 2561)
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จั ด ทา โ ด ย
สา นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 24, 27, 30 และ 31 มีนาคม 2558

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้ บ ริการทางวิช าการแก่สังคม และการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าว มีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการ ที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะ
ต้องเร่งดาเนินการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ที่ดาเนินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบั นการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) กาหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน มีจุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถาบัน ตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวบ่งชี้ เป็นข้อกาหนดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจสนับสนุน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่
2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด และในการ
ตรวจคุณภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 - 2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ บู ร ณาการ การด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้เพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนของ ปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ ขณะที่ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษา ในส่วนของ
ผลลัพธ์และผลผลิต (output and outcome)
ส่วนที่ 1 บทนำ
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ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บอุดมศึกษา
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติม ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดาเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัว
บ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดาเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่
4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอลคลุมเรื่อง
การส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ล ะระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของแต่ละสถาบัน อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสาม
ปี ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสั งคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทา ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในรอบที่สี่ นี้ จะมุ่งเน้น ที่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ หลั กสู ต ร ให้ มีการด าเนิ น การตั้ง แต่การวางระบบคุ ณภาพ การควบคุม คุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานของและสถาบัน ให้ เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบัน
อุดมศึกษากาหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จ ะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สามารถสะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ 1 บทนำ
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2. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P =
เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D =
ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่
1 ถึงเดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ของปีถัดไป)
C/S =
ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่าง
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A =
วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารระดับ หลั ก สู ต ร ระดับ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยน าข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ นของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดาเนิ นงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้งบประมาณปีดถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรคณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา
ถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน แผน
ปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา
ส่วนที่ 1 บทนำ
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สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลาดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
4. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหรือสอง
หลักสูตร หากเป็นหลักสู ตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร
กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
2. ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการ
ศึกษา เป็นดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการมีคุณวุฒิ ป ริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทางวิช าการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ระดับปริญญาโท
คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 1 บทนำ
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร....................................... สาขา.................................พ.ศ. .........
คณะ................................................ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557
วันที่รายงาน......................................
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัส

หลักสูตร ..................................

อาจารย์ประจาหลักสูตร

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1

มคอ. 2

ปัจจุบนั

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล)

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.2
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

อาจารย์ผู้สอน

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.3
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ-สาขา
วิชาการ

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

อาจารย์พิเศษ

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารเรียน....................................................................................................
จานวนห้องบรรยาย………….ห้อง / จานวนห้องปฏิบัติการ............ห้อง
คณะ......................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด................... คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา

อาจารย์

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

2

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน คือ
1. ชื่อ…………………………คุณวุฒิ…………..………………ตาแหน่งทางวิชาการ………………………….…..
2. ชื่อ…………………………คุณวุฒิ…………..………………ตาแหน่งทางวิชาการ………………………….…..
และอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 3 คน คือ
3. ชื่อ…………………………คุณวุฒิ…………..………………ตาแหน่งทางวิชาการ………………………….…..
4. ชื่อ…………………………คุณวุฒิ…………..………………ตาแหน่งทางวิชาการ………………………….…..
5. ชื่อ…………………………คุณวุฒิ…………..………………ตาแหน่งทางวิชาการ………………………….…..
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลา
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม

ปีการศึกษาที่
พัฒนา
เช่น 2549

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 6

ปีการศึกษาที่ใช้จัด
การพิจารณา
การศึกษา
2550-2553
สภาวิชาการอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง ในคราวประชุม
ครั้งที่……....................................
เมื่อวันที่.....................................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน

หลักสูตรปัจจุบัน

2554

2555-2558

หลักสูตรปรับปรุง ในคราว
ประชุมครั้งที.่ .............................
เมื่อวันที่.....................................
ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตร
ปีท…ี่ ......
ของรอบระยะเวลา

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานในแต่ละกระบวนการ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ
คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
เพื่อจัดทากรอบแนวคิด
3. จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 และ
เสนอ สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร
4. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
5. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ
6. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน.....................................
ความพร้อมของคณะ………………………………………………………..
คู่แข่ง………………………………………………………………………………
จุดเด่นของหลักสูตร………………………………………………………….
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัย
7. สวท. แจ้งสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................

12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1-5
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
อธิบายว่าได้มีการประชุมกี่ครั้ง
มีกาหนดการ/วาระการประชุมอย่างไร
พร้อมแสดงเอกสารอ้างอิง

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
หลักฐานประกอบ ได้แก่
รายงานการประชุม, มคอ. 2-7

มคอ. 2 ต้
.
อธิบายความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 กับ
มคอ.1 (กรณีที่มี มคอ.1) โดยเฉพาะการถ่าย
โอนผลลัพธ์การเรียนรู้ (curriculum
mapping)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
แสดงตารางรายละเอียดของรายวิชาที่เปิด
รายละเอียดของประสบการณ์
สอนทั้งหมดของทุกชั้นปี ทั้ง 2 ภาค
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ การศึกษา และมีเอกสารหลักฐานว่ามี มคอ.
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน 3 มคอ.4 ครบถ้วนหรือไม่
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
อธิบายและแสดงรายละเอียดคล้ายข้อ 3

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

อธิบายกรอบเวลาของปฏิทินการศึกษาและ
วิธีการจัดทา มคอ.7 ว่ามีการดาเนินการ
อย่างไร

หมายเหตุ ผลการดาเนินงานใน ข้อ1 ข้อ 2 และข้อ 3 (ข้างล่างนี้)จะต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)โดยใช้โปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)
3. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 3
1.1 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
- อธิบายถึงขั้นตอน วิธีการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดและคัดเลือกอาจารย์เพื่อกาหนดให้เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร พร้อมทั้งระบุว่าดาเนินการโดยใคร
คาอธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง
ภาควิชา/สาขาวิชา
เสนอชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
แจ้ง สกอ.
เพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะ
เพื่อพิจารณา
สภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยคณบดี
หรือผู้รบั มอบอานาจ
สภาวิชาการและวิจยั
เพื่อทราบ

สวท. รวบรวม
เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริหาร
วิชาการและวิจัย
เพื่อทราบ
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
คาอธิบาย.........................................................................................................................................................
1.3 การกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยคณบดีหรือผู้รับมอบอานาจ จะต้องกาหนดอานาจหน้าที่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรด้วย
การกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตร………………………………………………………………………………………….........................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ระบบการบริหารอาจารย์
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
ควรอธิบายถึงกระบวนการบริหารอาจารย์ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 การวางแผนกาลังคน
แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์อัตรากาลังและความจาเป็นของหน่วยงานในระยะเวลา 3-5 ปี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.2 การปฐมนิเทศและระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่
อธิบายถึงระบบการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานต่างๆ เพิ่มเติมจากการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ที่จัดขึ้นโดย มทร.ธัญบุรี)
2.3 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. โดยให้แสดงระบบและกลไกการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ดาเนินการโดยหลักสูตรเอง
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อธิบายถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2.5 การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ
อธิบายถึงกระบวนการสร้างแรงจูงใจและการจัดสวัสดิการที่เพิ่มเติมจากคณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
3.1
/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
อธิบายถึงการดาเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล

กิจกรรม

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ระยะเวลา/สถานที่

หน่วยงานที่จัด
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน

3.2

จัดประชุม/การ
ตนน ต
อธิบายถึงการดาเนินการจัดประชุมที่ดาเนินการเอง หรือการสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3.3 การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
อธิบายถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.4 การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ
อธิบายถึงกระบวนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ ให้เขียนรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในรอบปีที่ทาการประเมิน
คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจานวน ......... คน ลาศึกษาต่อจานวน........ คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ........... คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการ............. คน
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก……………………………………
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
20

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

x 5

= ……………………

20
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ.................................
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน

=

x5
60

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

x 5

= ……………………

60
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
- จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ประเภทงาน
0.20

0.40

0.60

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

ค่าน้าหนัก

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
20

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

x 5

= ……………………

20
ผลที่เกิดกับอาจารย์
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (อาจจะแสดงเป็นตาราง)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
2. เกณฑ์การประเมินผลงานของอาจารย์ที่สัมพันธ์กับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
............................................................................................................................. ...........................................................
....................................................................................................................................................................... .................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
3. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
อธิบายถึงแบบสอบถามที่ใช้ จานวนครั้งของการประเมิน เช่น ประเมินทุกภาคการศึกษา หรือปีการศึกษาละ
ครั้ง โดยให้แสดงผลการประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมิน
............................................................................................................................. ...........................................................
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. แสดงจานวนอาจารย์ทั้งหมดและอัตราการคงอยู่
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์
จานวนอาจารย์
อัตราการคงอยู่
ต้นปีการศึกษา
สิ้นสุดปีการศึกษา
(ร้อยละ)
2555
2556
2557
อธิบายอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงว่ามีผลจาก ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 อย่างไร
............................................................................................................................. ...........................................................
....................................................................................................................................................................................... .
........................................................................................................................................................................................

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ในกรณีที่จานวนนักศึกษามีอัตราลดลง ให้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของจานวนนักศึกษา
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 5.3
1. การรับนักศึกษา
1.1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
อธิบายถึงวิธีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ที่มีอยู่
1.2 เกณฑ์การรับนักศึกษา
อธิบายถึงการกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมต้องสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่เปิดสอนและระดับหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และ
หลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร
1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
อธิบายถึงกระบวนการรับนักศึกษา (ระบบการสอบผ่าน Admissions กลาง, ระบบสอบตรง,
ระบบโควตา) และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา โดยในกรณีที่ใช้กระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาภายใต้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
กระบวนการรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร อย่างเป็นระบบ
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
อธิบายถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ศักยภาพ และ
การพัฒนาการเรียนรู้จนมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ขั้นต่า และสามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.1.1 อธิบายถึงระบบและกลไกการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแสดงให้
เห็นถึงสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด การจัดตารางเวลาพบ
นักศึกษาการจัดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ
1.1.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการให้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
อธิบายถึงระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงด้านนักศึกษา อาทิเช่น ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะออก
กลางคัน ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาช้า
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั่วไป
อธิบายถึงระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ศตวรรษที่ 21
ต
นน
2.2 การพัฒนานักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
อธิบายถึงระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งสาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. อัตราการคงอยู่
แสดงตารางเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
ปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา
ต้นปีการศึกษา

จานวนนักศึกษา
สิ้นปีการศึกษา

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
(ร้อยละ)

2555
2556
2557
อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และ การหาแนวทางแก้ไขของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
แสดงตารางอัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ปีการศึกษาที่รับเข้า
ปีการศึกษาที่สาเร็จ
2557 2558
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
การศึกษา
หลักสูตร)
255......
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 การจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อธิบายถึงการจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษาว่ามีวิธีการใดบ้าง
3.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อธิบายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อร้องเรียน การประเมินผล การรายงานผล การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการต่างๆ ที่นักศึกษาร้องเรียน โดยให้แสดงตารางวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และแสดงให้เห็นถึงจานวนข้อร้องเรียนที่ลดลง
หลังจากมีการปรับปรุงตามข้อร้องเรียนของนักศึกษาแล้ว
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
อธิบายถึงแบบสอบถามภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ใช้ในการสารวจ โดยให้ระบุประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการสารวจ และผลการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้แสดงในตาราง
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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วันที่สารวจ …………………………
สรุปข้อมูลสารวจได้ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
การวิเคราะห์ผลที่ได้

จานวน

ร้อยละ

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ค่าร้อยละ =

x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5

100
=

…………

หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
โดยวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
การศึกษา A B+
B C+ C D+

จานวนนักศึกษา
D

F

ลงทะเบียน สอบผ่าน

นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การเขียนผลการดาเนิน
1. เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้มีเกณฑ์การประเมินในลักษณะที่จะอธิบายคุณภาพของกระบวนการทางานหรือผลการ
ดาเนินงาน จึงควรเขียนอธิบายถึงระบบและกลไกของการดาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนอธิบาย ดังนี้
1.1 ระบบของการดาเนินงาน ต้องอธิบายถึง
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ นโยบาย คณะกรรมการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะเกิดผลลัพธ์
(มีขั้นตอนอย่างชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถดาเนินการได้ในแนวทางเดียวกัน)
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการดาเนินการ
1.2 กลไกของการดาเนินงาน ต้องอธิบายถึง วิธีการ/เทคนิคที่หน่วยงานกาหนดไว้และจะดาเนินการ
-หากพบว่าการติดตามผลการดาเนินการตามรอบระยะเวลาแล้วผลงานยังไม่เป็นไปตามที่กาหนด
-หากพบว่าผลการดาเนินการในรอบปีที่แล้วไม่บรรลุผลหรือเป้าหมายที่กาหนด
2. จะพบว่าข้อความที่แสดงการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่นามาจาก มคอ.2 จะเป็น
ข้อมูลที่กล่าวถึงข้อมูลทั่วไปและหากปีที่เขียนรายงาน ไม่ใช่เป็นปีที่ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรรอบที่
แล้วใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2554 จะต้องพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 ดังนั้น ถ้าเขียนรายงาน
ของปีการศึกษา 2555 จะใช้ข้อมูลใน มคอ.2 ได้ และถ้าเขียนรายงานของปีการศึกษา 2556 และปีถัดไปอีก 3 ปี
ให้อธิบายวิธีการปรับปรุงระดับหลักสูตร (รายปี) และการปรับปรุงระดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
อธิบายวิธีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ
การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาจะดาเนินการจากการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตรที่
รายงานใน มคอ.7 ของปีการศึกษาที่แล้ว รวมทั้งคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์และความก้าวหน้าในศาสตร์
วิชานั้นๆ ในปีการศึกษา 2557 พบว่า หลักสูตร..................................... ควรมีการพัฒนา (อธิบายสิ่งที่ดาเนินการ
จากสิ่งที่กาหนดไว้) ดังนี้
1.
2.
3.

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

การพัฒนารายวิชาจากผลการดาเนินงานใน มคอ.5 ของแต่ละวิชา พบว่า มีประเด็นควรทาการพัฒนาใน
รายวิชาต่างๆ ดังนี้
รายวิชา

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

1.
2.
3.
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. การกาหนดผู้สอน ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 จานวนผู้สอน .............................. คน อาจารย์พิเศษ………………….คน
1.2 เกณฑ์ภาระการสอน
1.2.1 เกณฑ์การจัดวางตัวผู้สอนทาอย่างไร เช่น ตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอน
อาจารย์ใหม่ต้องสอนร่วมอย่างน้อยกี่ภาคการศึกษา
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................................
1.2.2 จานวนรายวิชาที่จะต้องสอนไม่เกิน ......................... วิชา ไม่เกิน.................หน่วยกิต
ประกอบด้วย รายวิชาทฤษฏีไม่เกิน........................วิชา ไม่เกิน.................หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติไม่เกิน........................วิชา ไม่เกิน.................หน่วยกิต
1.2.3 การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน (Senior project) มีวิธีการอย่างไร/ประเมินผลอย่างไน/
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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งานเดี่ยว/งานกลุ่ม (กลุ่มละกี่คน)
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................................................................................................... ...........................
1.2.4 สรุปภาระการสอนของผู้สอนทุกคนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ออาจารย์

ภาระการสอนภาคการศึกษาที่ 1
(ชั่วโมง)
ทฤษฏี
ปฏิบัติ

ภาระการสอนภาคการศึกษาที่ 2
(ชั่วโมง)
ทฤษฏี
ปฏิบัติ

รวมทั้งหมด

2. การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
2.1 การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
อธิบายวิธีการที่จัดผู้สอน 1 คน : 1 วิชา และกรณีการสอนเป็นทีมมีเกณฑ์อย่างไร
2.2 การกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา มคอ.3/มคอ.4
ดาเนินการโดยใคร/วิธีใด/กรอบระยะเวลา
2.3 การกากับกระบวนการสอน (ใน มคอ.3, มคอ.4)
คุณภาพ/ความเหมาะสม
1. แผนการสอน
2. การแบ่งน้าหนักการประเมินผล
ในแต่ละโดเมน
3. วิธีการประเมินผลของแต่ละ
โดเมน
4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ผู้ตรวจสอบ/กากับติดตาม

วิธีการ

- ทบทวนจากข้อสอบ สอดคล้อง
กับที่กาหนดใน มคอ.3
- ประชุมเปรียบเทียบผลการเรียน
ของนักศึกษาระหว่างรายวิชา

2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
อธิบายว่ามีวิธีการดาเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
รายวิชา (รหัสวิชา/ชื่อวิชา)

บูรณาการกับพันธกิจ

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

วิธีการบูรณาการ/วิธีวัดความสาเร็จ
ของการบูรณาการ
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การประเมินผู้เรียน
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่กาหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยปกติ
กาหนด 5 Domain (อาจจะมีการกาหนดเพิ่มอีก 1-2 Domain ตามกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ)
ผลการประเมินจากการกาหนดใน มคอ.2
Domain

วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้

วิธีวัดและประเมินผล

1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. กรณีมีเกณฑ์วิชาชีพ (ให้ระบุ)

ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557
อธิบายถึงวิธีการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลที่กาหนดในหลักสูตรสามารถทาให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดหรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณานักศึกษาทุกชั้นปี

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.1 อธิบายในภาพรวมว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิได้อย่างไร
............................................................................................................................. ........................................................
2.2 สิ่งที่ผิดปกติหรือไม่สามารถดาเนินการได้ คืออะไร ให้อธิบายพร้อมบอกเหตุผล
............................................................................................................................. ........................................................
2.3 วิธีการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อ 2.2
............................................................................................................................. ........................................................
3. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)
การกากับการประเมิน

ผู้ตรวจสอบ/กากับติดตาม

วิธีการ

ระยะเวลา

มคอ.5
มคอ.6
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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มคอ.7

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 7

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

อธิบายว่าได้มีการประชุมกี่ครั้ง
มีกาหนดการ/วาระการประชุม
อย่างไร พร้อมแสดง
เอกสารอ้างอิง
อธิบายควาสอดคล้องระหว่าง
มคอ.2 กับ มคอ.1 (กรณีที่มี
มคอ.1)
แสดงตารางรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของ
ทุกชั้นปี ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
และมีเอกสารหลักฐานว่ามี
มคอ.3 มคอ.4 ครบถ้วนหรือไม่
อธิบายและแสดงรายละเอียด
คล้ายข้อ 3

อธิบายกรอบเวลาของปฏิทิน
การศึกษาและวิธีการจัดทา
มคอ.7 ว่ามีการดาเนินการ
อย่างไร
ระบุจานวนวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด (แยกของนักศึกษาแต่
ละชั้นปี) และจานวนของ
รายวิชาที่สุ่มมาเพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ (อย่างน้อยร้อยละ
25 และอธิบายวิชาการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์)
อธิบายถึงการดาเนินการปรับแก้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ.2)

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

จาก มคอ.7 ในปีการศึกษาที่
แล้ว
หมวดที่ 2...............................
หมวดที่ 3...............................
หมวดที่ 4...............................
หมวดที่ 5...............................
หมวดที่ 6...............................
หมวดที่ 7...............................
อธิบายวิธีการปฐมนิเทศและการ
ให้คาแนะนาอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)
พร้อมระบุชื่ออาจารย์ใหม่
อธิบายถึงเกณฑ์/วิธีการพร้อม
แสดงหลักฐานว่ามีการ
ดาเนินงานไปอย่างไร
อธิบายถึงเกณฑ์/วิธีการพร้อม
แสดงหลักฐานว่ามีการ
ดาเนินงานไปอย่างไร
- อธิบายถึงแบบสารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
- แสดงผลหรือระดับความพึง
พอใจพร้อมอภิปรายผล รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุง
และพัฒนา
- อธิบายถึงแบบสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิต
- แสดงผลหรือระดับความพึง
พอใจพร้อมอภิปรายผล รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุง
และพัฒนา

13. กรณีหลักสูตรมีการกาหนดเพิม่
14. กรณีหลักสูตรมีการกาหนดเพิม่
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

กรณีไม่ได้เปิดสอน
นามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ

รายวิชาทีส่ อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ
นามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดย
(เฉพาะวิชาชีพ)
นักศึกษา
มี(คะแนน
ไม่มี
เฉลี่ย)

แผนการปรับปรุง

นามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
 มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ ………………………………คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………….………คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ บุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ
สนับสนุน

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นามาจาก มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อ 2
วิธีเขียนผลการดาเนินงาน
1. ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
อธิบายการจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
อธิบายการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย หนังสือ
ด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง
ที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
อธิบายผลการประเมินคุณภาพที่พร้อมใช้งานและปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด ตารา หนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยให้ระบุการนาผลการประเมินคุณภาพ
มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ …………………………………….
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………………………
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………………………………

หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี .................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : …………………………………………………
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธานหลักสูตร : ……………………………………………….
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 วิธีการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ส่วนที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประเด็นพิจารณา
ประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติ
คุณวุตริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ปริญญาตรี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
ผู้สาเร็จบัณฑิตศึกษา
อิสระ
บัณฑิตศึกษา ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การสอน การประเมินและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
-อัตราการสาเร็จของการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความชองอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
5.2 กระบวนการเรียนการสอนและการ
วางระบบผูส้ อน

5.3 การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชียวชาญสอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.3 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1ตัว 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
บ่งชี้ เป็นไปตามเกณฑ์ 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
มาตรฐานหลักสูตรและ 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ งและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมเกณฑ์
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน และ ไม่ผ่าน
หากไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็นศูนย์)
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทา
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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ระดับการศึกษา
โท












เอก


















4 ข้อ

12 ข้อ

12 ข้อ

ตรี



ชนิดตัวบ่งชี้

ตรี

โท

เอก

ผลผลิต



-

-

ผลผลิต



-

-
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 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ผลผลิต
ผลผลิต

-


-



กระบวนการ
กระบวนการ
ผลลัพธ์













กระบวนการ







ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า

ร้อยละ 20
ร้อยละ 60
ร้อยละ 20

ปัจจัยนาเข้า

-

-



กระบวนการ







กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
















กระบวนการ







ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 40

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 60
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องค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน
หลักการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ.2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
การควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ประเด็น
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ 12 ประเด็น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548
4.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548
5.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548
6. ISCED 1997
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ประเด็น
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ 12 ประเด็น

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

ตรี
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โท

เอก
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1. จ านว นอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจา เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ :
 อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้
อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
 อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก1 หลักสูตร
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุติครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน
เกณฑ์การประเมิน
ตรี
โท
เอก
2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่เปิด
สอนอย่างน้อย 2 คน

ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นโดยมีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ :
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.3 อาจารย์ประจา
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรทั้งคณาจารย์ประจา
และคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทั้ง 2ประเภทดังกล่าวใน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ทยานิ พ นธ์ และอาจารย์ผู้ ส อนตามที่ เกณฑ์ก าหนดโดยเผยแพร่ใ นเอกสารหรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาและให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 : กาหนดว่า จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูต รนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และใน
จานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกิน กว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ได้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548: กาหนดว่า จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
จะต้องทาหน้ าที่เป็น อาจารย์ ป ระจ าตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมี คุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-

โท

เอก

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3 คน

หมายเหตุ :
แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.4 อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผล
หลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548: กาหนดว่า
ปริญญาโท : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
ปริญญาเอก : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

เอก
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4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

-

1. อาจารย์ประจาหรือ
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี ภายนอกสถาบัน มีคุณวุติปริญญา
คุณวุฒิปริญญาโทหรือดารง
เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน กัน และ
และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
และ
3. มีประสบการณ์ในการทางานวิจัย
3. มีประสบการณ์ในการทางาน ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา รับปริญญา
เพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ :
คาว่า “สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน”หมายถึง มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กั บศาสตร์ที่เปิด
สอนมิใช่สัมพันธุ์ กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดียวกันตาม ISCED 1997
คาว่า “คาว่าประสบการณ์ด้านงานวิจัย ” หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิ ชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน
ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
หลักสูตรปริญญาโท : กาหนดให้อาจารย์ที่มี คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้ แม่จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

เอก
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5. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

-

1. อาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ :
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ
1. หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ
กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิ บัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนได้
2. อาจารย์ เ กษี ย ณอายุ ง านสามารถปฎิ บั ติ ห น้ าที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ห ลั ก ได้ ต่ อ ไปจน
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
เกณฑ์การประเมิน

ตรี

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้า
มี)

-

โท

เอก

1.อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุติ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2.มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ :
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ
หรื อเป็ น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณ วุฒิ และตาแหน่งทางวิช าการ ผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จ ะเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่ว นผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอ าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไปโดยความเห็ นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

เอก
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7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมิน
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

-

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทางานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ตรี

โท

เอก

-

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้อง
เป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceeding) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึง่
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ :
 ปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษา
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

-

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา
5 คน

หมายเหตุ :
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10
กาหนดว่า อาจารย์ป ระจา 1 คนให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุด มศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ดาเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ตรี
-

โท

เอก

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

หมายเหตุ :
ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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11. การปรับปรุงหลักสูตร ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ตามรอบระยะเวลาที่
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
กาหนด
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)

เกณฑ์การประเมิน
12. การดาเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตรี

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)

โท
เอก
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ต้องดาเนินการทุกตัว

ผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐาน กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงาน
การประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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หลักการ
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบัน อุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงค์
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริมการดาเนินงานของ
สถาบั น อุดมศึกษา ได้จั ดทามาตรฐานต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการผลิ ตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสือสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้
เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา และ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปรการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทา (ปริญญาตรี)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษทางปัญญา 4)
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยครอบคลุมทุกคณะ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
2. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี
(ปริญญาตรี)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีX 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 5
100

หมายเหตุ :จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานของนักศึกษาและสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็ นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลค่าร้อยละของผลถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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ร้อยละของผลงาน =ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทX 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาX 5
40

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.01
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
0.80
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคระกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั นอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบ
รับตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ได้
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานของนักศึกษาและสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาเอก)
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทา
ผลงานที่แสดงถึง ความสามารถในการใช้ ความรู้อย่ างเป็ นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้ เป็ นประโยชน์ต่ อ
สาธารณะ ตัวบ่งชี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลค่าร้อยละของผลถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผลงาน = ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกX 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา X 5
80

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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0.40

0.60
0.80

1.00

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2)
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคระกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั นอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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องค์ประกอบที่ 3
นักศึกษา
หลักการ
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้ อมทางการเรี ย น และมีกิจ กรรมการพัฒ นาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และสาเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะวิจัยที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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ทักษะที่จ าเป็ น ส าหรั บการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ว ย 4 กลุ่ มหลั ก ได้แก่ กลุ่ มวิช าหลั ก (core
subjects) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and
innovation skills) และทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การสื่อสารและความร่วมมือ
กัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้
ICT (ICTliteracy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น
(flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction)
ปฏิสัมพันธ์ทางสัง คมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership
and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้กระบวนการดาเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจาก
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตรจะ
มีแนวคิดปรั ชญาในการออกแบบหลั กสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ส อดคล้ องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึ กษาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การรับนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนา
ระบบกลไก
การกากับ
ไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

3

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

4

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คาปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3
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 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนา
ระบบกลไก
การกากับ
ไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความเพียงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การคงอยู่
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
 มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2

3

4

5

 มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก ดาเนินงานครบทุก ดาเนินงานครบทุก
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
เรื่องตามคาอธิบาย เรื่องตามคาอธิบาย เรื่องตามคาอธิบายใน คาอธิบายในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงาน
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก  มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
บางเรื่อง
เรื่อง
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดี่ยวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์
หลักการ
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้อง
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็ นการดาเนินงาน เพื่อให้ได้อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการ
เพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับ
จานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่
เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสมโปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการกาหนดนโยบายแผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงานตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจรย์ประจาหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย์
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อ
สร้างควมเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนา
 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับติดตาม ระบบกลไก
ไปสู่การ
และปรับปรุง
ปฏิบัต/ิ
 ไม่มีข้อมูล
ดาเนินงาน
หลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ

มี
ก
ารประเมิ
น

มี
ก
ารประเมิ
น
มีการปรับปรุง/พัฒนา
 ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการจากผลการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/ มีการปรับปรุง/พัฒนา  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล เป็นรูปธรรม
จากผลการประเมิน การประเมิน
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 มีผลจากการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
ปรับปรุงเห็นชัดเป็น และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
รูปธรรม
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คุณภาพอาจารย์

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดย
ทาให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลั กสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มี ระดับคุณวุติทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกx 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม5
หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณ วุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณ วุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับ วุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
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ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ=จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการx100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการ
จดอนุ ส ทธิบั ตรหรื อสิ ทธิบั ตรหรื อเป็ น ผลงานวิช าการรับใช้สั งคมที่ผ่ านการประเมินตาแหน่งทางวิช าการแล้ ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้วรวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆโดยมีวิธีการคิดดังนี้
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5=ร้อยละ 20ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5=ร้อยละ 40ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5=ร้อยละ 60ขึ้นไป

สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร x 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรx 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60

ระดับคุณภาพ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2)

0.80

บทความฉบับสมบูรณ์ที่มี การตี พิมพ์ ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็น ที่

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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1.00

ยอมรั บ ในระดั บ สากลนอกเหนื อ จากข้ อมู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่ร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1)
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพ่รผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คนพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรุปแบบเอกสาร
หรือสื่อิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้า งสรค์ที่ มี การเผยแพร่สู่ ส าธารณะในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ ง หือผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
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
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สาคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาวิจัยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นจานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็น
ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รบการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน5ปีย้อนหลัง
ตามปีปฏิทินซึ่งนับรวมที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เท่ากับ 2.5=5คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เท่ากับ 3.0 = 5คะแนน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เท่ากับ 0.25=5คะแนน
สูตรการคานวน
1.จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร= จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้=
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจา

x5
อัตราส่วนจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 5

ตัวอย่างการหาจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกของหลั ก สู ต รหนึ่ ง ในกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล
TCI และ SCOPUS ในปี พ.ศ. 2552-2556 (ค.ศ.2009-2013) ซึง่ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ.2557 (ประเมินในปี ค.ศ.2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่าง ค.ศ.2009-2013 เท่ากับ 15
บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานช้อมูล TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้งและมีบทความ 2
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
=
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
นามาคานวณคะแนน = 2.0x 5
2.5

=8+2
5

= 10
5

= 2.0

= 4.0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ให้มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตรอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
 มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2

3

4

5

 มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุก ดาเนินงานครบทุก ดาเนินงานครบทุก
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
เรื่องตามคาอธิบาย เรื่องตามคาอธิบาย เรื่องตามคาอธิบายใน คาอธิบายในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการดาเนินงาน
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก  มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
บางเรื่อง
เรื่อง
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดี่ยวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการดาเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
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หลักการ
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมีการปรับปรุงทุก5ปี แต่มีผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 4 ด้านที่สาคัญ
คือ (1)สาระของรายวิชาในหลักสูตร(2)การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน(3)การประเมินผู้เรียนระบบ
การประกัน คุณภาพบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรการเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินที่ต้อง
ให้ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

สาระของรายวิชาในหลักสูตร
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆให้ มี
เนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเน้นนักศึ กษาเป็นสาคัญโดยสนอง
ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อ
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วิทยานิ พนธ์ / สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมโดยปริญญาโทเน้นความสามารถในการทาวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกเน้น
ความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว่าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนา
ระบบกลไก
การกากับ
ไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ย วชาญในวิช าที่สอนและเป็น ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้ส อนในวิช านั้นๆ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ป ระสบการณ์ และได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถจากผู้ รู้ จ ริ ง ส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้น คว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ตั้งแต่ก ระบวนการพั ฒ นาหั ว ข้อจนถึงการทาวิ ทยานิ พนธ์ การค้น คว้าอิ ส ระการสอบป้องกั น และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
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กระบวนการเรี ย นการสอนส าหรั บยุ ค ศตวรรษที่ 21ต้อ งเน้ นการพั ฒ นานั กศึ ก ษาให้ มีค วามรู้ต าม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวก
ให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็น
ฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การกาหนดผู้สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุม หั ว ข้อ วิ ทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้า อิส ระในระดั บ บัณ ฑิต ศึก ษา ที่มี ความเชีย วชาญ
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอย่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนา
ระบบกลไก
การกากับ
ไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

การประเมินผู้เรียน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจดมุ่งหมาย3ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment
for learning)การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment for learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของทุกหลักสูตร (assessment for learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประกาศหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอนจึ งควรส่งเสริมให้มีการประเมิน เพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบ บ
ประเมินต้องให้ความสาคัญกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการประเมินตามสถาพจริง (authentic assessment)มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิรเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ส ะท้อนสภาพจริ งด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ ข้อมูล ที่ช่วยให้ ผู้ส อนและผู้ เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มี
กลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนา
ระบบกลไก
การกากับ
ไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรหมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (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 5.00

องค์ประกอบที่ 6
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักการ
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้ บ ริ การ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบั ติการ ห้ องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้ องสมุดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีกาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการได้แก่ความพร้อมทางกายภาพเช่น
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่พักของนักศึกษาฯลฯและความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดหนังสือตาราสิ่ งพิมพ์วารสารฐานข้อมูล
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557
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เพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งานทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนา
 ไม่มีแนวคิดใน ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
การกากับ
ดาเนินงาน
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

3
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

4
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

5
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัด
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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