คูมือการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเนชั่น ป!การศึกษา 2557
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร...................................
สาขาวิชา....................
(หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง)
พ.ศ. ....................... (ระบุวันที่ สกอ.รับทราบ/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม)

คณะ.............................................
มหาวิทยาลัยเนชัน่
วัน เดือน ป ที่รายงาน

สารบัญ

บทสรุปผู*บริหาร
บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพื่อนําเสนอขอมูลสําหรับผูบริหารใชประกอบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค)ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หมวดที่ 1 ข*อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร................................................................
อาจารย@ประจําหลักสูตร (ตบช.1.1)
มคอ.2

ปAจจุบัน

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผานสภามหาวิทยาลัย)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
อาจารย@ผู*สอน
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................
สถานที่จัดการเรียนการสอน ...........................................................

การกํากับให*เปDนไปตามมาตรฐาน
ที่
เกณฑ@การประเมิน
1 จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร
3 คุณสมบัติของอาจารย)
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย)ผูสอน

5 คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)หลักและอาจารย)ที่
ปรึกษาคนควาอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)ร:วม (ถามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย)ผูสอบ
วิทยานิพนธ)
8 การตีพิมพ)เผยแพร:ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)และการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
และการคนควาอิสระในระดับ

ผลการดําเนินงาน
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-1-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-1-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-3-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-4-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-5-1)
(1.1-5-2)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-6-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-7-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-8-1)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-9-1)
............................................................................................................
(1.1-10-1)

ที่

เกณฑ@การประเมิน
บัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิจัย
อย:างต:อเนื่องและสม่ําเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
12 การดําเนินงานใหเปBนไปตามตัว
บ:งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

(ระบุวา: มีการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ สุดทายเมื่อใด)

..................................................................................................
............................................................................................................
(1.1-12-1)

หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค)ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ)การประเมิน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 11 และ
ขอ 12
2. เกณฑ)การประเมินขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร อาจารย)ผูสอน อาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)หลัก และอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)ร:วม ไม:เปBนไป
ตามเกณฑ)ใหระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยดวย
รายการเอกสารอ*างอิง
1.1-1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร
1.1-3-1 ตารางแสดงอาจารย)ผรัู บผิดชอบประจําหลักสูตร
1.1-4-1 ตารางแสดงอาจารย)ผูสอน
1.1-5-1 ตารางแสดงอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)หลัก
1.1-5-2 ตารางแสดงอาจารย)ที่ปรึกษาคนควาอิสระ
1.1-6-1 ตารางแสดงอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)ร:วม
1.1-7-1 ตารางแสดงอาจารย)ผูสอบวิทยานิพนธ)
1.1-8-1 ตารางแสดงการตีพิมพ)เผยแพร:ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
1.1-9-1 ตารางแสดงภาระงานอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1-10-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระ ที่ไดรับการตีพิมพ)
เผยแพร: นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง
1.1-11-1 (หลักฐานการปรับปรุงหลักสูตร)
1.1-12-1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ

หมวดที่ 2 อาจารย@
(องค@ประกอบที่ 4 ระดับหลักสูตร)
คูมือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค@ประกอบที่ 4 อาจารย@
อาจารย) เปBนปHจจัยปIอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต หลักสูตร ตองมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒ นาอาจารย) เพื่อให ไดอาจารย)ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ สอดคลองกับสภาพบริบ ท
ปรัชญา วิสัยทัศน)ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส:งเสริมใหอาจารย)มีความรักในองค)กรและการ
ปฏิ บั ติ งานตามวิ ช าชี พ ผู บริ ห ารต องมี การกํ า หนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิ จ กรรมการดํ า เนิ น งาน
ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แลและการพั ฒ นาคุ ณภาพอาจารย) การวางระบบประกั นคุ ณภาพอาจารย) เปB น การ
ดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารย)ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและชิงคุณภาพ ที่เปBนไปตามเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นดวยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารย) มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ที่รับเขาใน
หลั กสู ต ร มี จํ า นวนอาจารย) ที่มีความรู ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร และมี ป ระสบการณ) ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน:งทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย:างต:อเนื่อง
องค)ประกอบดานอาจารย) ใหพิจารณาจากตัวบ:งชี้ดังต:อไปนี้
ตัวบ:งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย)
ตัวบ:งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย)
ตัวบ:งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย)

ตัวบงชี้ที่ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย) เริ่มตั้งแต:ระบบการรับอาจารย)ใหม:โดย
จะตองกําหนด เกณฑ)คุณสมบัติอาจารย) ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน)ของสถาบัน และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย)ที่เหมาะสม โปร:งใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย) โดยการ
กําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารย) ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปBนไปตาม
เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา และระบบการส:งเสริมและ
พัฒนาอาจารย) มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจน
การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย)
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ:งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย:าง
นอยใหครอบคลุมประเด็นดังต:อไปนี้
1. ระบบการรับและแต:งตั้งอาจารย)ประจําหลักสูตร
1.1 ระบบการรับอาจารย)ประจําหลักสูตร
1.2 ระบบแต:งตั้งอาจารย)ประจําหลักสูตร
2. ระบบการบริหารอาจารย)
3. ระบบการส:งเสริมและพัฒนาอาจารย)
ประเด็น
1.ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย@ประจําหลักสูตร
1.1 ระบบการรับอาจารย)ประจํา
1.1.1 คณะวิชา สํารวจวิเคราะห)อัตรากําลัง
โดยคํานึงถึงสัดส:วนอาจารย)ต:อนักศึกษา
ที่เปBนไปตามเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตร
และแจงความประสงค)ขออนุมัติอัตรากําลัง
บุคลากร
1.1.2 HR ตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอให
อธิการบดี พิจารณา
1.1.3 HR ประกาศรับสมัคร

เอกสารหลักฐาน

- แผนอัตรากําลังบุคลากร , ตําแหน:ง
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ภาระงานโดยสังเขป
และหรือเงื่อนไขของตําแหน:ง (ถามี)
(1.1.1 ..................1)

-ขอมูลที่คณะวิชา แจงความประสงค)ขอ
บุคลากรเพิ่ม (1.1.2 .................2)
-ประกาศการรับสมัครในแต:ละตําแหน:ง
(1.1.3 ...................3)
1.1.4 ดําเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ -ใบสมัครของผูมาสมัครในแต:ละตําแหน:งงาน
ของผูสมัคร
(1.1.4 ..............4)

1.1.5 ดําเนินการสรรหา คัดเลือก
1.1.6 ประกาศผลการสรรหา
1.1.7 ทําสัญญาจาง + ประเมินการทดลองงาน
1.1.8 ประเมินกระบวนการระบบการรับอาจารย)
ประจํา
1.2 ระบบการแต:งตั้งอาจารย)ประจํา
1.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู
ความสามารถ
1.2.2 ทําคําสั่งแต:งตั้งอาจารย)ประจํา โดยนําเสนอ
ใหอธิการบดี พิจารณาลงนาม
2. ระบบการบริหารอาจารย@
2.1 จัดใหมีการอบรมดานการวิจัย เพื่อการตีพิมพ)
เผยแพร:ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
และดานการบริการวิชาการอย:างต:อเนื่อง
2.2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาอาจารย)อย:างนอยปละ 1 ครั้ง
2.3 มีแผนบริหารความเสี่ยง
2.4 มีคู:มือจรรยาบรรณ โดยมีการใหความรูอย:าง
ต:อเนื่อง จัดใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณระดับคณะ ที่
คอยกํากับดูแลสนับสนุนส:งเสริมใหบุคลากรในคณะ ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มีการกําหนดใหหน:วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกรอบ 6 เดือน
2.5 จัดใหมีสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.6 จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป

-คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
(1.1.5 ......................5)
-แบบสรุปผลการสรรหาคัดเลือก
(1.1.6 ....................6)
- ผลการประเมินทดลองงาน(1.1.7..............7)
-ผลการประเมิน (1.1.8 ..............8)

-เอกสารหลักฐานของผูที่ผ:านการสรรหา
คัดเลือก (1.2.1 .................1)
-คําสั่งแต:งตั้งอาจารย)ประจําหลักสูตร
(1.2.2 ..................2)
-รายงานการอบรม (2.1 ..................1)

-รายงาน (2.2 ..................2)
-คู:มือบริหารความเสี่ยง (2.3..............3)
-คู:มือจรรยาบรรณบุคลากร (2.4 ...............4)

- รายละเอียดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(2.5 ...............5)
-สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป
(2.6 ...............6)

ประเด็น
3.ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย@
3.1 ส:งเสริมสนับสนุนทางดาน ศึกษา ฝPกอบรม ดูงาน
3.2 ส:งเสริมทางดานงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย
3.3 ส:งเสริมทางดานการนําเสนอผลงานวิชาการ
3.4 ส:งเสริมเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
3.5 ส:งเสริมทางดานการแลกเปลี่ยนอาจารย)หรือ
นักวิชาการ
3.6 ส:งเสริมงานทางดานบริการวิชาการ
3.7 มีการประเมินการสอนของอาจารย) และนําผลมาใช
ในการส:งเสริมพัฒนาความสามารถทางดานการสอน
3.8 ส:งเสริมใหอาจารย)ที่มีเทคนิคการสอนดีเด:น มีการ
ถ:ายทอดประสบการณ)สู:อาจารย)ในสาขา / หลักสูตร
3.9 มีการพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรร
ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.10 มีการพัฒนาตําแหน:งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุน
สนับสนุนในการเขียนตํารา การตีพิมพ)ผลงาน
3.11 มีการพัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอน โดย
การจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลอย:างต:อเนื่อง

เอกสารหลักฐาน
-รายงานผลการศึกษา ฝPกอบรม ดูงาน
(3.1 ..................1)
-รายงานผลงานวิจัย (3.2 ....................2)
-รายงานสรุปการแสดงนําเสนอผลงาน
(3.3 ...............3)
-รายงานการเพิ่มพูนความรู (3.4.................4)
-รายงานผลการแลกเปลี่ยน (3.5................5)
-รายงานผลงานทางดานการบริการวิชาการ
(3.6 ...................6)
-รายงานผลการประเมินการสอน
(3.7 ...................7)
-รายงานผล (3.8 ....................8)
-รายงานผลการพัฒนา (3.9...................9)
-รายงานผลการพัฒนาตําแหน:งทางวิชาการ
(3.10 ...............10)
-รายงานผลการพัฒนา
(3.11.....................11)

ระบบการรับอาจารย@ประจําหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1
คณะวิชา สํารวจวิเคราะห@อัตรากําลังแจ*งความ
ประสงค@ ขออนุมัติอัตรากําลังบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
HR ตรวจสอบความถูกต*อง นําเสนอให* อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ

จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร ระบุ ตําแหนง คุณสมบัต,ิ วุฒิ
การศึกษา ภาระงานโดยสังเขปและหรือเงื่อนไขของตําแหนง (ถ*ามี)
วิธีการสรรหาคัดเลือก,รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคัดเลือก

- ตรวจสอบข*อมูลที่คณะ แจ*งความประสงค@ขอดําเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรเพิ่ม
- ถ*าข*อมูลไมถูกต*อง ครบถ*วน สงกลับให*คณะวิชา
พิจารณาแก*ไข
- ถ*าข*อมูลถูกต*อง ครบถ*วน นําเสนออธิการบดี พิจารณา

ขั้นตอนที่ 3
เสนอพิจารณาอนุมัติ
อธิการบดี / NMG

ไม่ อนุ มัติ

อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 4
มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคลากร

ขั้นตอนที่ 5
HR ดําเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู*สมัคร

-

ผู*สมัครขอรับ ยื่นใบสมัคร พร*อมหลักฐานการสมัคร
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
สงใบสมัครให*คณะวิชา คัดเลือกผู*ที่ต*องการให*มาสอบคัดเลือก
เก็บใบสมัครและหลักฐานผู*สมัครทั้งหมด

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก ดําเนินการสรรหา
ตามวัน เวลา และวิธีการที่กาํ หนดในประกาศรับสมัคร
- สรุปคะแนน ข*อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ@

ขั้นตอนที่ 6
ดําเนินการสรรหา

- ตรวจสอบผลการสรรหา วาถูกต*องตามหลักเกณฑ@และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัย กําหนดหรือไม
- จัดทําบันทึกสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนออธิการบดี ลงนาม
- แจ*งผลการสรรหาให*กบั ผู*ที่ผานการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 7
ประกาศผลการสรรหา

ไมผาน

- จัดทําแผนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
- จัดทําประกาศรับสมัคร
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินสรรหา และ คัดเลือก

ผาน

การพิจารณาขั้นตอนที่ 8
ทําสัญญาจ*าง ประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนด ประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน เพื่อพิจารณาประเมินศักยภาพในด*านตางๆ
เชนความสามารถด*านการสอน ด*านวิชาการ

ประเมินกระบวนการระบบการรับอาจารย@ประจําหลักสูตร

แนวปฏิบัติ
คณบดี /หัวหน*าสาขา จัดให*มีคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินติดตามผลการประเมินการสอนและ
การปฏิบัตงิ าน ในแตละภาคการศึกษา

นําผลจากการประเมินมาปรับปรุง

ระบบการแตงตั้งอาจารย@ประจําหลักสูตร

กําหนดคุณสมบัติอาจารย) ตามเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตร

ผ:านขั้นตอนในการสรรหา คัดเลือก ใหเปBน
อาจารย)ประจําหลักสูตร ดําเนินการทํา
สัญญาจาง

ทําคําสั่งแต:งตั้ง เสนออธิการบดี พิจารณา
ลงนาม

ระบบบริหารอาจารย@
อธิการบดี

คณะวิชา

จัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาอาจารย@

มีการวางแผนด*านอัตรากําลัง ให*เปDนไปตาม
เกณฑ@มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ@

พัฒนาอาจารย@ให*มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมี
ตําแหนงทางวิชาการตามเปZาหมายที่
กําหนด

แผนอัตราอาจารย@ประจําหลักสูตร และ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ

มีระบบและกลไกบริหารกําลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหา ทดแทน

มีแผนบริหารความเสี่ยง

คูมือบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน*าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย@ โดยมีการกําหนดภาระงาน

จัดทําข*อตกลงภาระงาน
รายงานข*อตกลงภาระงาน

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย@

การพัฒนาบุคลากร

สงเสริมสนับสนุนทางด*าน
- ศึกษา ฝ\กอบรม ดูงาน
- การทําวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย
- นําเสนอผลงานวิชาการ
- เพิ่มพูนความรู*ทางวิชาการ
- แลกเปลี่ยนอาจารย@หรือนักวิชาการ
- งานบริการวิชาการ
- การประเมินการสอนของอาจารย@ และนําผล
มาใช*ในการสงเสริมพัฒนาความสามารถด*าน
การสอน
- สงเสริมให*อาจารย@ที่มีเทคนิคการสอนดีเดน
มีการถายทอดประสบการณ@สูอาจารย@ในสาขา/
หลักสูตร

การพัฒนาทางด*าน
-มีการพัฒนาด*านคุณวุฒิการศึกษา โดยการ
จัดสรรทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
-มีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ โดยการ
จัดสรรทุนสนับสนุนในการเขียนตํารา
การตีพิมพ@ผลงาน

รายงานผลการเข*ารวมการพัฒนาอบรม / การทําวิจัย
การบริการวิชาการ / การศึกษาตอ และด*านอื่นๆ

สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน

นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก*ไข

ตัวบงชี้
คุณภาพอาจารย@
(ตัวบงชี้ 4.2)

ตัวบงชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย@
(ตัวบงชี้ 4.3)

ผลการดําเนินงาน
- รอยละอาจารย)ที่มีวุฒิปริญญาเอก
....................................................................................
(4.2-1-1)
(4.2-1-2)
- รอยละอาจารย)ที่มีตําแหน:งทางวิชาการ
....................................................................................
(4.2-2-1)
(4.2-2-2)
- ผลงานวิชาการของอาจารย)
....................................................................................
(4.2-3-1)
(4.2-3-2)
- จํานวนบทความของอาจารย)ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ต:อจํานวนอาจารย)ประจํา
หลักสูตร
....................................................................................
(4.2-4-1)
(4.2-4-2)

ผลการดําเนินงาน
- การคงอยู:ของอาจารย)
………………………………..…….........................................
(4.3-1-1)
(4.3-1-2)
- ความพึงพอใจของอาจารย)
………………………………..…….........................................
(4.3-2-1)
(4.3-2-2)

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข*อมูลนักศึกษา
ปการศึกษาที่รับเขา
(ตั้งแต:ปการศึกษาที่

จํานวนนักศึกษาคงอยู: (จํานวนจริง) ในแต:ละปการศึกษา
ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

ตกคาง

เริ่มใชหลักสูตร)

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู:เกินกว:าอายุของหลักสูตร ใหนับรวมอยู:ในช:องนักศึกษาตกคาง
ปHจจัยที่มีผลกระทบต:อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................…………………………………
…..........................................................…............................................................................................................

คูมือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค@ประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ให*อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข*องดังตอไปนี้
ประเด็นที่แสดงถึงกระบวนการ
เอกสารหลักฐาน/ข*อมูลอ*างอิง
1. การทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษา (อาจารย@
ประจําหลักสูตร)
มีการแต:งตั้งกรรมการการรับนักศึกษา โดยมีตัวแทนแต:ละ
คําสั่งแต:งตั้งกรรมการรับนักศึกษา (3.1-1-1)
หลักสูตรเปBนกรรมการ (3.1-1-1) มีการประชุมทบทวน
รายงานการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค)
กรรมการเพื่อวิเคราะห)สภาพแวดลอม ทบทวนกระบวนการและ รับศึกษา (3.1-1-2)
กิจกรรมในปที่ผ:านมา (3.1-1-2)
2. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการการรับนักศึกษา กําหนด
คุณสมบัติแตละหลักสูตร และเกณฑ@การคัดเลือก
โดยมีวาระการพิจารณาดานเปIารับนักศึกษา กิจกรรม
รายงานการประชุม (3.1-1-3)
กลุ:มเปIาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ (3.1-1-3)
3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
มีการเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติการใหคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาและใหขอเสนอแนะ/อนุมัติในเดือน
กุมภาพันธ) เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาต:อไป (3.1-1-4)

แผนปฏิบัติการดานการรับนักศึกษา และ
งบประมาณ (3.1-1-4)

4. เผยแพรแผนปฏิบัติการ เปZาหมาย เกณฑ@ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จการรณรงค@รับนักศึกษา
ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ผูเขาร:วม
ประชุม ซึ่งประกอบดวยตัวแทนแต:ละหลักสูตรและหน:วยงานที่ รายงานการประชุม (3.1-1-5)
เกี่ยวของ (3.1-1-5)
5. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
ใหหลักสูตรเสนอรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมเปBนคณะกรรมการ คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก (3.1-1-6)
สอบคัดเลือก (3.1-1-6)
6. ประชาสัมพันธ@การรับนักศึกษา
มีตัวแทนหลักสูตรร:วมดําเนินกิจกรรมกับการรับนักศึกษาตาม
รายงานการปฏิบัติงาน (3.1-1-7)
แผนปฏิบัติการ(3.1-1-7)

7. การสอบข*อเขียน/การสอบสัมภาษณ@
มีการประชุมเพื่อจัดทําขอสอบ จัดพิมพ)ขอสอบ จัดสอบ
ตรวจขอสอบ (3.1-1-8) และแต:งตั้งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ) ซึ่งเปBนบุคลากรของสํานักสื่อสารองค)กรและ
การตลาด (3.1-1-9)
8. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร*อมกอนเข*าศึกษา
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมทางดานกายใจ การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ไดแก: อบรมค:ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมศึกษา
ดูงานเนชั่น กรุ[ป (3.1-1-10)
9. ประชุมติดตามความสําเร็จตามตัวบงชี้ การรับนักศึกษา
เพื่อติดตามความสําเร็จในกิจกรรมต:างๆ และทบทวน
กระบวนการรับนักศึกษาโดยมีตัวบ:งชี้ของแผนปฏิบัติการ
โดยการประชุมกระบวนการรับนักศึกษา เปBนช:วงเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม (3.1-1-11)

รายงานการประชุม (3.1-1-8)
คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ)
(3.1-1-9)

โครงการเตรียมความพรอม (3.1-1-10)

รายงานการประชุม (3.1-1-11)

10. ประชุ มประเมิ นกระบวนการ และสรุ ปผลดํ าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการการรณรงค@รับนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามตัวบ:งชี้ และ
รายงานการประชุม (3.1-1-12)
ประชุมทบทวนกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ
ในช:วงเดือนกรกฎาคม (3.1-1-12)
11. ประชุมติดตามความสําเร็จตามตัวบงชี้ การรับนักศึกษา
เพื่อติดตามความสําเร็จในกิจกรรมต:างๆ และทบทวน
รายงานการประชุม (3.1-1-13)
กระบวนการรับนักศึกษาโดยมีตัวบ:งชี้ ของแผนงานปฏิบัติการ
โดยการประชุมกระบวนการรับนักศึกษาเปBนช:วงเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม (3.1-1-13)
12. ประชุ มประเมิ นกระบวนการ สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการการรณรงค@รับนักศึกษา
รายงานการประชุม(3.1-1-14)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามตัวบ:งชี้
และประชุมทบทวนกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ
ในช:วงกรกฎาคม (3.1-1-14)

ระบบกลไกการรับนักศึกษา

ทบทวน/แต:งตั้งคณะกรรมการ การรับนักศึกษา(อาจารย)ประจําหลักสูตร)
ประชุมจัดทํา แผนปฏิบัตกิ าร การรณรงค)รับนักศึกษา กําหนดคุณสมบัตนิ ักศึกษาแต:ละหลักสูตร และเกณฑ)การคัดเลือก
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เผยแพร:แผนปฏิบัตกิ าร เปIาหมาย เกณฑ) ตัวชี้วดั ความสําเร็จการ รณรงค)รับนักศึกษา
แต:งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
ประชาสัมพันธ) การรณรงค)รับนักศึกษา

ปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานตามข*อเสนอแนะ

การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ)

จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมก:อนเขาศึกษา
ประชุมติดตามความสําเร็จ ตามตัวบ:งชี้ การรณรงค)รับนักศึกษา

ประชุมประเมินกระบวนการ และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ การรณรงค)รบั นักศึกษา

คูมือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค@ประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
ในช:วงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียน
แก:นักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอย:างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยใน
ระหว:างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามรถในรูปแบบต:างๆทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอก
หองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปBนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารย)ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปIองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา
เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส:งเสริม การเผยแพร:ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่ส:งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได
มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ:งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวของดังต:อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก:นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) แก:บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
แนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก:นักศึกษา
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย)ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาต:ออาจารย)ที่ปรึกษา
เปBนไปตามเกณฑ)ที่กําหนด
- มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดใหมีคู:มือส:งเสริมและพัฒนานักศึกษาและคู:มือการใหคําปรึกษา
- มีแผนงาน/โครงการ
- มีคําสั่งแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษา
- คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการดูแลส:งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- ระบบและขั้นตอนการดําเนินงาน
2. อาจารย)ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
- มีการกําหนดงานอาจารย)ที่ปรึกษา
- มีการบันทึก ประเมิน (แบบสอบถาม) หลังจากเขาพบ
- มีการจัดหองใหคําปรึกษา
- มีระบบและกลไกใหความช:วยเหลือนักศึกษา (แผนผังการใหความช:วยเหลือ)
- ช:องทางการติดต:อสื่อสารระหว:างนักศึกษาและอาจารย)ที่ปรึกษา

- Social Media ในเรื่องทั่วไป
- การติดต:อผ:านทางโทรศัพท)
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) แก:บัณฑิตศึกษา
3. บัณฑิตศึกษามีการกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย)ผูสอนและการใหคําปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ)ที่เพียงพอ
- มีคู:มือบัณฑิตศึกษา
- มีการจัดตารางการเขาพบที่ชัดเจน
- มีขอกําหนดในการคุมงานวิจัยของบัณฑิตตามมติสภามหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก:นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม
- มีแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติ/โครงการ
- มีแผนงบประมาณครอบคลุมทุกดาน
5. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการ
ของนักศึกษา
- มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาในการเขาร:วมกิจกรรมที่หลากหลาย
- มีการจัดบุคลากรตามความสามารถ ดูแลกิจกรรมตามความตองการของนักศึกษา
6. การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองส:งผลต:อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค)ของหลักสูตร
- มีการจัดกิจกรรมใหตรงตามคุณลักษณะของแต:ละหลักสูตร เช:น คุณลักษณะดานจิตอาสา
7. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปBนพลเมือง (civic
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
- มีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติ เช:น นองใหม:ไหวพระธาตุลําปางหลวง
8. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองช:วยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรณที่ 21 เช:น ICT
literacy,scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
- จัดกิจกรรมในทุกดานที่บรรจุอยู:ในแผน / กิจกรรมเสริมวิชาการ
9. การเปrดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
- จัดใหนักศึกษาเปBนผูเสนอโครงการตามหลัก PDCA
10. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช:วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด
- มีการจัดหาทุนการศึกษาต:างๆ ใหกับนักศึกษา (จัดหาทุน พิจารณา กํากับและติดตาม)
11. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค)พิเศษ เช:น นักกีฬา ตองมีกลไกการกํากับดูแลนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะที่สอดคลองกับเปIาหมายการเรียนรูที่เปBนมาตรฐานเดียวกัน
- มีทุนดานความสามารถใหกับนักศึกษาตามระเบียบการรับสมัคร
- มีการทําหนังสือขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน:วยงานภายนอก

12. การสรางเครือข:ายระหว:างสถาบันภายในประเทศและต:างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช:วยสอนหรือให
ประสบการณ)แก:นักศึกษา และการส:งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในต:างประเทศโดย
- มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการทําบันทึกขอตกลงความร:วมมือ (MOU) ระหว:างสถาบันทั้งภายใน
และ ภายนอกประเทศ
- มีกิจกรรมส:งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
- มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยนอร)ทเชียงใหม: (เทียบเคียง)
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต:อการใหคําปรึกษาของอาจารย)ที่ปรึกษา
13. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
- มีวิชาเลือกเสรีใหนักศึกษา
- มีการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- นักศึกษาเขาพบอาจารย)ที่ปรึกษา
14.. การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุ:มอาจารย)ผูสอนเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ:อน)
- อาจารย)จัดทําขอมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา
- จัดประชุมหรือเวทีใหอาจารย)ที่ปรึกษาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน นักศึกษา
โดยพิจารณา ถึงลักษณะจุดแข็ง จุดอ:อนของนักศึกษา
15. อาจารย)ที่ปรึกษาใหความช:วยเหลือนักศึกษาที่มีปHญหาทางการเรียนหรือตองการความช:วยเหลือดานอื่นๆ
- มีระบบและกลไกการใหความช:วยเหลือ (แผนผังการใหความช:วยเหลือ)
- มีการจัดการเรียนสอนเสริมเพิ่มเติม
- มีการใหความช:วยเหลือดานอื่นๆ เช:น การหารายไดระหว:างเรียน, การใหทุนการศึกษา
16. การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)
- จัดใหมีผูรับผิดชอบ (อาจารย)ที่ปรึกษา) วางแผนบริหารความเสี่ยงว:ามีการแกไขอย:างไร
- มีขั้นตอนการดําเนินงานและการแกไขความเสี่ยงนั้น

ผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart)
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

---------

แตงตั้งคณะกรรมการ/ผู*รับผิดชอบดูแลงาน
พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะวิชา

- คณะกรรมการองค@กรนักศึ--------กษาแตละคณะวิชา
หลักสูตรจัดทําแผนงานการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู*ในศตวรรษที่ 21
กรอบการดําเนินการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นําผลการประเมินไป
พัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานในป!การ
ศึกษาตอไป

กิจกรรมตามกรอบ TQF
1. ด*านคุณธรรม
2. ด*านความรู*
3. ทักษะทางปAญญา
4. ทักษะด*านความสัมพันธ@
ระหวาง บุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการคิดวิเคราะห@

กิจกรรมบัณฑิตที่พึงประสงค@
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค@ตามทีส่ ถาบันกําหนด
2. กิจกรรมกีฬา นันทนาการและ
การสงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน@
4. กิจกรรมเสริมสร*างคุณธรรมและ
จริยธรรม
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ติดตามการดําเนินกิจกรรมตามแผน

ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

---

กระบวนการดําเนินงาน
- หลักสูตร จัดทําระบบการดูแลนักศึกษาของ
อาจารย@ทปี่ รึกษา มีการควบคุมกํากับให*จาํ นวน
นักศึกษาตออาจารย@ทปี่ รึกษาเปDนไปตามเกณฑ@ที่
กําหนด
- หลักสูตร จัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่ สริมการ
จัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม
- หลักสูตรจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ครอบคลุมกิจกรรมการสงเสริมสร*างความยึดมั่น
ผูกพันกับความเปDนพลเมือง (civic engagement)
กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
เสริมสร*างทักษะการเรียนรู*ในศตวรรณที่ 21
- หลักสูตรจัดให*มีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ชวยเหลือนักศึกษาทีม่ ีโอกาสทางการศึกษาจํากัด
- หลักสูตรมีการสร*างเครือขายระหวางสถาบัน
ภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting
Professors ที่มาชวยสอนหรือให*ประสบการณ@แก
นักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลีย่ นเรียนรู*
ในตางประเทศ

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน
1.มีระบบการส:งเสริมพัฒนานักศึกษา

รายการเอกสารอ*างอิง
- (ระบบขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการส:งเสริม
พัฒนานักศึกษา)
2. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย)ที่ปรึกษา มี - (ระบบการขั้นตอนการดําเนินงาน ดูแลนักศึกษา
การควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาต:ออาจารย)ที่ปรึกษา ของอาจารย)ที่ปรึกษา)
เปBนไปตามเกณฑ)ที่กําหนด
- คู:มือการใหคําปรึกษา
- แบบฟอร)มการใหคําปรึกษา
- มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดใหมีคู:มือส:งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
- มีแผนงาน/โครงการ
- มีคําสั่งแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษา
- คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการดูแลส:งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
- ผลการประเมินอาจารย)
3.การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองส:งผลต:อการพัฒนา
- (ระบบการจัดการส:งเสริมพัฒนานักศึกษา)
คุณลักษณะที่พึงประสงค)ของหลักสูตรโดย
- มีแผนงาน/โครงการ
- มีการจัดกิจกรรมใหตรงตามคุณลักษณะของแต:ละ
- มีสรุปผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
หลักสูตร เช:น คุณลักษณะดานจิตอาสา ทักษะ 3 SKILL - มีรายงานการประชุม
4.การสนับสนุนทุนการศึกษา ช:วยเหลือนักศึกษาที่มี
- (ระบบการการรับนักศึกษา)
โอกาสทางการศึกษาจํากัดโดย
- ระเบียบ/ประกาศทุนการศึกษา
- มีการจัดหาทุนการศึกษาต:างๆ ใหกับนักศึกษา (จัดหา
ทุน พิจารณา กํากับและติดตาม)
5.บัณฑิตศึกษามีการกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียน - มีคู:มือบัณฑิตศึกษา
ในวิชาของอาจารย)ผูสอนและการใหคําปรึกษาการทํา
- มีการจัดตารางการเขาพบที่ชัดเจน
วิทยานิพนธ)ที่เพียงพอ โดย
- มีขอกําหนดในการคุมงานวิจัยของบัณฑิตตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
6. การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษา - คู:มือการใหคําปรึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
- แบบฟอร)มการใหคําปรึกษา
สําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) โดย
- แบบฟอร)มขอมูลนักศึกษาในที่ปรึกษา

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน
- การควบคุมการดูแลการให*
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาปริญญาตรี

รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
1. ในปการศึกา 2557 วันที่....กรกฏาคม 2556 หลักสูตร................ไดมี
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการองค)กร
นักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร ( 3.2.-1 .รายงาน
การประชุม ) โดยไดมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
เพื่อเปBนแนวทางในปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ดานการพฒนา
นักศึกษา ในปการศึกษา 2557 (3.2.-1 สรุปรายงานผลการประเมินการ
ดําเนินกิจกรรม ) และดําเนินการแต:งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
อาจารย)ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต:ละคน ( 3.2.-3 คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และ อาจารย)ที่ปรึกษา ) มีการจัดทําแผนควบคุมการให
คําปรึกษาแนะแนวทางดานวิชาการ ( 3.2.-4 ตารางเวลาการใหคําปรึกษา
และ แบบบันทึกการใหคําปรึกษาของนักศึกษาแต:ละคน )
2. หลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและกิจกรรมพฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3.2.-5 แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ) (3.2- 6 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ )
3. หลักสูตรไดมีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการองค)กรนักศึกษา
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตรเพื่อ ควบคุมกํากับติดตามการ
ดําเนินกิจกรรม ใหเปBนไปตามแผนและการประชุมสรุปผลการใหคําปรึกษาใน
แต:ละหลักสูตร ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )
4. หลักสูตรไดมีการจัดทําความร:วมมือกับมหาวิทยาลัย นานา ในการแรก
เปลี่ยนเรียนรูทางดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแรกเปลี่ยน
ทางวิชาการ ( 3.2- 15 บันทึกขอตกลงความร:วมมือ ) ( 3.2- 7 รายงานการ
ประชุม )
5. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ สรุปผล
ตามประเด็น และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการ
ตามขั้นตอน ของระบบในปการศึกษาที่ผ:านมาเพื่อ พัฒนาปรับปรุงแกไข
ระบบการพฒนานักศึกษาในปต:อไป ( 3.2- 7 รายงานการประชุม ) (3.2- 6
สรุปผลการดําเนินการตามแผน )
6. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประชุมร:วมกับ มหาวิทยาลัยนานาเพื่อ
เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน
- การควบคุมดูแลการให*คําปรึกษา
วิทยานิพนธ@ แกบัณฑิตศึกษา
*** สําหรับหลักสูตร / คณะวิชาที่
มีการเปqดหลักสูตรการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโทแลพปริญญา
เอก

รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
1. คณะ/หลักสูตร มีการประชุมจัดทําแผนการควบคุมการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ พรอมพิจารณา อาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ เพื่อแต:งตั้งและประกาศใหนักศึกษาทราบ
(3.2.-8 รายงานการประชุมการจัดทําแผนการควบคุมการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ) ( 3.2- 9 คําสั่งแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ ) / ( 3.2- … ประกาศแต:งตั้งอาจารย)ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ )
( 3.2.-4 ตารางเวลาการใหคําปรึกษา วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ
และ แบบบันทึกการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ ของ
นักศึกษาแต:ละคน )
2. หลักสูตรไดมีการประชุมติดตามควบคุมผลการดําเนินงานตาม
แผนงานการใหคําปรึกษา วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ และแบบ
บันทึกการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ ของนักศึกษาแต:
ละคน (3.2.-8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ)
3.หลักสูตรไดมีการจัดประชุมรายงานสรุปผลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ) หรือคนควาอิสระในแต:ละหลักสูตร (3.2.-8 รายงานการประชุม
สรุปผลการควบคุมการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือการคนควาอิสระ)
4. หลักสูตรไดมีการจัดทําความร:วมมือกับมหาวิทยาลัย นานา ในการ
แรกเปลี่ยนเรียนรูทางดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแรก
เปลี่ยนทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ( 3.2- 15 บันทึก
ขอตกลงความร:วมมือ ) ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )
5. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการพิจารณาผลการ
ดําเนินการตามขั้นตอน ของระบบในปการศึกษาที่ผ:านมาเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงแกไขระบบการพฒนานักศึกษาในปต:อไป ( 3.2- 7 รายงานการ
ประชุม ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินการตามแผน )
6. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประชุมร:วมกับ มหาวิทยาลัยนานาเพื่อ
เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร*างทักษะการเรียนรูใ* น
ศตวรรษที่ 21

รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
1. หลักสูตรไดมีการประชุมจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3.2.-10 รายงานการประชุมการ
จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21) / ( 3.2.-10 ม.ค.อ. 3 / ม.ค.อ. 5 ) และไดดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ครบทุกดาน
2. หลักสูตรไดมีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการองค)กรนักศึกษา
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตรเพื่อ ควบคุมกํากับติดตามการ
ดําเนินกิจกรรม ใหเปBนไปตามแผนและการประชุมสรุปผลการใหคําปรึกษาในแต:
ละหลักสูตร ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )
3. หลักสูตรไดมีการจัดทําความร:วมมือกับมหาวิทยาลัย นานา ในการแรก
เปลี่ยนเรียนรูทางดานการจัดกิจกรรมและทํากิจกรรมร:วมกันในลักษณะเครือข:าย
( 3.2- 15 บันทึกขอตกลงความร:วมมือ ) ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )
4. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ สรุปผลตาม
ประเด็น และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการตามขั้นตอน
ของระบบในปการศึกษาที่ผ:านมาเพื่อ พัฒนาปรับปรุงแกไขระบบการพฒนา
นักศึกษาในปต:อไป ( 3.2- 7 รายงานการประชุม ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผน )
5. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประชุมร:วมกับ มหาวิทยาลัยนานาเพื่อ
เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ( 3.2- 7 รายงานการประชุม
พรอมกับ และยังมีการจัดทําสรุปผลการประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค)ของ
โครงการ / ( 3.2.-10 ม.ค.อ. 3 / ม.ค.อ. 5 ) ( 3.2-11 รายงานผลการดําเนิน
โครงการ กิจกรรม )

เอกสารอ*างอิง
1. คําสั่งแต:งตั้ง/ทบทวน คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใหครอบคลุม
2. ประกาศรายชื่ออาจารย)ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต:ละคน (ระดับปริญญาตรี)
3. แผนการควบคุมการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว ( ที่มีกิจกรรมอย:างสม่ําเสมอ )
4. แบบบันทึกการใหคําปรึกษาของนักศึกษาแต:ละคน
5. รายงานการประชุม / รายงานสรุปผลการใหคําปรึกษาในแต:ละหลักสูตร
6. ประกาศรายชื่ออาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือคนควาอิสระ
7. จัดทําแผนการควบคุมการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือคนควาอิสระ ที่มีกิจกรรมอย:างสม่ําเสมอ
8. บันทึกการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือคนควาอิสระ ของนักศึกษาแต:ละคน
9. รายงานการประชุม /รายงานสรุปผลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ) หรือคนควาอิสระในแต:ละ
หลักสูตร
10. แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
11. รายงานการประชุมการควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน
12. รายงานผลการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ
13. รายงานการประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแกไข
14. รายงานการประชุมกับสถาบันอื่นที่ใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู
15. บันทึกขอตกลงความร:วมมือ

ตัวบงชี้
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(ตัวบงชี้ 3.3)

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน
- การคงอยู:
...............................................................................
(3.3-1-1)
(3.3-1-2)
- การสําเร็จการศึกษา
………………………………………...........................................
(3.3-2-1)
(3.3-2-2)
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
……………………………………………………………….…............
(3.3-3-1)
(3.3-3-2)

จํานวนผู*สําเร็จการศึกษา
ป!การศึกษาที่
รับเข*า
ผูสําเร็จการศึกษา
(ตั้งแตป!การศึกษา
ที่เริ่มใช*หลักสูตร)
จํานวน
รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในรุ:น
จํานวน
รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในรุ:น
ปHจจัยที่มีผลกระทบต:อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................…………………………………………………………

ภาวการณ)มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (องค)ประกอบที่ 2)
วันที่สํารวจ........................................................
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
(ไม:นับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม:ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก:อนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต:อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ)ทหาร
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป

รอยละ

การวิเคราะห@ผลที่ได*
วิเคราะห)ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผ:านมาและสถาบันอื่นที่เปrดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเปBน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผู*สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ)และหรือเผยแพร:

นักศึกษาและผู*สาํ เร็จ
การศึกษา

ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

คาน้ําหนัก

สรุปผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ การตีพิมพ)และหรือเผยแพร:

นักศึกษาและผู*สาํ เร็จ
การศึกษา

ชื่อผลงาน

แหลงเผยแพร

คาน้ําหนัก

หมวดที่ 4 ข*อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข*อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปqดสอนในภาค/ป!การศึกษา
รหัส ชื่อ วิชา

ภาค/
ป!การ
ศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+ D F

จํานวนนักศึกษา
W

I

ไมผาน
(U)

ผาน
(S)

ลง
ทะเบียน

สอบผาน

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
คูมือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค@ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู*เรียน
ตัวบงชี้
สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
1. ทุ กหลั กสู ตรที่ สถาบั นเปr ดให บริ การต องผ: านการรั บทราบจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป (5.1-1)
2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หมายถึงกรรมการบริหารหลักสูตรที่ประกอบดวย ประธานหลักสูตร/หัวหนา
สาขาวิชา และ/หรืออาจารย)ผูสอน (5.1-2)
3. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
โดยการมอบหมายอาจารย)ประจําหลักสูตรไปศึกษาคนควาลักษณะของหลักสูตร
ที่สอดคลองกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต:างๆในระดับสากลและระดับประเทศ
และเปBนไปตามอัตลักษณ) เอกลักษณ)ของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห)และสังเคราะห)
ลักษณะของการกําหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความทันสมัย สนองความตองการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน โดยมีการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
-จัดทําสนทนากลุ:มบัณฑิต
-จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิและผูว:าจาง
-จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(5.1-3)
4. การแต:งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
การแต:งตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่งเปBน
บุคคลภายนอกอย:างนอย 2 คน และหากมีองค)กรวิชาชีพใหมีผูแทนองค)กรวิชาชีพ
ร:วมเปBนกรรมการอย:างนอย 1 คน เพื่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ (5.1-4)
5. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหทันสมัย
1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห)หลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการ
สํารวจความคิดเห็นของศิษย)เก:ามาใชประกอบการพิจารณา เพื่อปรับ เพิ่ม ลดเนื้อหา
ของรายวิชาต:างๆ
2) นําขอมูลจากการสืบคนเอกสารหลักสูตรของสากล เพื่อวิเคราะห)ทิศทางและ
แนวโนมของหลักสูตร

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

3) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยกร:างหลักสูตรปรับปรุงใหม: และจัดประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ มีการนําขอเสนอแนะไปปรับหลักสูตรและนําเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเห็นชอบ
4) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
5) ผูสอนจัดทํา มคอ.3 ใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบพิจารณาวิพากษ)หลักสูตร
รายวิชาและใหผูรับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
6) คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห) curriculum mapping โดย
ภาพรวมและจัดประชุมกลุ:มผูสอนเพื่อวิเคราะห)รายวิชาใหหลักสูตรครอบคลุม
learning outcomes
7) จัดทําตารางวิเคราะห)เปรียบเทียบวิชาเก:าและใหม: วิเคราะห)หน:วยกิตของแต:ละ
วิชา ปรับ เพิ่มลดรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก
(5.1-5)
(5.1-6)
(5.1-7)
1. การกําหนดอาจารย)ผูสอน
1) ตองเปBนอาจารย)ประจําหลักสูตร/ผูทรงคุณวุฒิภายนอกภายนอกที่มีคุณวุฒิไม:ต่ํา
กว:าปริญญาโท/ผศ.(ระดับปริญญาโท)คุณวุฒิไม:ต่ํากว:าปริญญาเอก/รศ.(ระดับ
ปริญญาเอก)และตองมีประสบการณ)ดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช:ส:วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) กําหนดใหผูสอนกระจายไปยังรายวิชาที่เปBนวิชาบังคับ เพื่อใหผูเรียนในหลักสูตร
ไดเรียนรูกับผูสอนที่มีความหลากหลาย
3) ในกรณีที่จําเปBนหลักสูตรจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปBนอาจารย)พิเศษ
และกําหนดใหผูสอนในหลักสูตรเขาไปเรียนรูจากการสังเกตการณ)สอนของอาจารย)
พิเศษ
(5.2-1)
2. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3และมคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน
มีการจัดทําแผนการเรียนรูการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3/4 ในส:วนแผนการ
สอนใหสอดคลองกับ มคอ.5 ในภาคเรียนที่ผ:านมา) ก:อนการเปrดสอนในแต:ละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา โดยการ
1) กําหนดใหอาจารย)ผสอนจั
ู ดทํามคอ.3 และมคอ.4 ก:อนวันเปrดภาคเรียน
2) กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับใหผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4

3) กําหนดใหมีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห)คุณภาพของการ
สอนในมุมมองของผูเรียน โดยใหผูสอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรว:าเห็นควร
ปรับปรุงรายวิชาหรือไม:อย:างไร และจะมีการปรับปรุง มคอ.3 อย:างไรในการสอนครั้ง
ต:อไปอย:างไร
(5.2-2)
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะมีการมอบหมายหรือตกลงกับอาจารย)ผูสอน
ใหแต:ละวิชามีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุง ซึ่งในแต:ละวิชาไม:จําเปBนตองบูรณาการทุกดาน และไม:จําเปBนตองบูรณา
การทุกวิชา
(5.2-3)
(5.2-4)
(5.2-5)
4. การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ)ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของ
ศาสตร)
1) กําหนดผูสอนที่มีประสบการณ)ดานการวิจัย และเนนการจัดทําเอกสารมโนทัศน)
(concept paper)ที่สามารถพัฒนาเปBนขอเสนอโครงร:างวิทยานิพนธ)หรือคนควา
อิสระ
2) นักศึกษาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ)ในวิชาที่เกี่ยวกับการ
วิจัยขณะศึกษาตั้งแต:ปที่ 1 นักศึกษาจะเลือกทําหัวขอวิจัยตามความสนใจของตนเอง
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย)ที่ปรึกษา
3) กรรมการบริหารหลักสูตรจะควบคุมกํากับทิศทางของหัวขอวิทยานิพนธ)ใหเปBน
ประเด็นวิจัยที่มีความคิดริเริ่ม เปBนประเด็นวิจัยที่เปBนการต:อยอดจากงานวิจัยเดิม
และเปBนประเด็นวิจัยร:วมสมัยกาวทันวิทยาการระดับสากลที่ตองแสดงแหล:งอางอิง
เอกสารงานวิจัยที่ทันสมัยในช:วงระยะเวลา 3-5 ปที่ผ:านมา
4) มีการจัดสอบหัวขอวิทยานิพนธ)ขั้นตน โดยใหนักศึกษานําเสนอหัวขอและแนว
ทางการวิจัยดวยการนําเสนอปากเปล:าและตอบขอซักถามของกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับใหนักศึกษาส:งโครงร:างภายใน 1 เดือนหลัง
ไดรับอนุมัติหัวขอขั้นตน
6) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับใหนักศึกษาสอบโครงร:างวิทยานิพนธ)ภายใน

ภาคการศึกษาแรก ของการศึกษาในชั้นปที่ 2 เวลาที่ใชในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
7) กรรมการบริหารหลักสูตรแต:งตั้งกรรมการสอบโครงร:างวิทยานิพนธ) โดยตั้ง
บุคคลภายนอก จํานวน 1 คน ซึง่ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรูและ
ประสบการณ)ในประเด็นวิจัยของนักศึกษา
8) นักศึกษาเสนอแผนการทําวิทยานิพนธ)ที่ไดรับอนุมัติแก:อาจารย)ที่ปรึกษา
(5.2-6)
(5.2-7)
(5.2-8)
5. การแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือ
สัมพันธ)กับหัวขอวิทยานิพนธ)
1) การแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)จะคํานึงถึงปริมาณงานของอาจารย)ดวย
ไม:ใหเกิน 1:5 ตามเกณฑ)มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด
2) ตองเปBนอาจารย)ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน:งทางวิชาการไม:ต่ํา
กว:ารองศาสตราจารย)ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ)กัน และมีประสบการณ)ใน
การทําวิจัยที่ไม:ใช:ส:วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(5.2-9)
6. การช:วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ)และการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพ)ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
1) นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ)แก:อาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)ทุกเดือน
2) อาจารย)ทีปรึกษารายงานความกาวหนาของนักศึกษาต:อกรรมการบริหารหลักสูตร
ซึ่งมีการประชุมปกติเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
3) ในกรณีที่นักศึกษาบางคนขาดการติดต:อกับอาจารย)ที่ปรึกษา อาจารย)ที่ปรึกษา
ตองแจงกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา จากนั้นหลักสูตรจะทําบันทึกแจง
เตือนอย:างเปBนทางการถึงนักศึกษาใหรายงานความกาวหนาหรือหาทางช:วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปHญหาตองการความช:วยเหลือ
4) หลักสูตรสนับสนุนใหมีการเผยแพร:ผลงานวิจัย โดยใหนักศึกษาจัดทําบทความ
วิจัยในช:วงที่กําลังทําวิทยานิพนธ) โดยสามารถนําผลการวิจัยบางส:วนไปนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการในประเทศหรือต:างประเทศ
5) อาจารย)ที่ปรึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาทําบทความวิจัยไปตีพิมพ)เผยแพร:ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารในประเทศที่ไดรับรองจาก สกอ.
(5.2-10)

การประเมินผูเรียน

(5.2-11)
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ
ตามมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน
กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ของอาจารย) โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีที่ใชในการประเมิน เกณฑ)การประเมิน
และผลการประเมิน
(5.3-1)
(5.3-2)
(5.3-3)
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
1) กําหนดใหอาจารย)ผูสอนส:งตัวอย:างขอสอบ วิธีการตัดเกรด โดยเฉพาะวิชาที่มี
เกรด A ทุกคนและเกรด D จํานวนมาก
2) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7) ไดมีการติดตามใหมีการจัดทํา มคอ.5/6 และ มคอ.7 ใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา
(5.3-4)
(5.3-5)
(5.3-6)
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และมคอ.7)
1) ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง
2) ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห)ผลการประเมินของผูสอนและ
นักศึกษา และขอพบปะกับผูสอนเปBนรายบุคคลสําหรับผลประเมินที่ต่ํากว:า3.51
4) กรรมการมีการจัดทํา มคอ.7 วิเคราะห) learning outcomes ของผูเรียนเพื่อใชใน
การจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับผลลัพธ)ที่ยังไม:เห็นเด:นชัดในตัว
ผูเรียน
(5.3-7)
4. การประเมินวิทยานิพนธ)ในระดับบัณฑิตศึกษา
1) หลักสูตรตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ) จํานวนไม:นอยกว:า 3 ท:านแต:ไม:เกิน 5
ท:าน ประกอบดวยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผูที่ประธาน

คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายเปBนประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย)ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย)ประจําหลักสูตร อย:างนอย 2 คน
2) เกณฑ)การประเมินเปBนเกณฑ)ที่คณะกรรมการ กําหนดใหระดับดีมากไดคะแนน
85% ขึ้นไป และระดับดี 70-84% ระดับผ:าน 60-70% ต่ํากว:า60% ไม:ผ:าน
(5.3-8)
(5.3-9)

หลักฐานอ*างอิง
5.1-1 หลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ กรณีหลักสูตรยังไม:ไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําส:ง สกอ.หรือ
หนังสือส:งคืนจาก สกอ.และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร
5.1-2 คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1-3 รายงานการประชุมหลักสูตร
5.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องแต:งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.1-6 มคอ.2
5.1-7 มคอ.3
5.2-1 หลักฐานอางอิงประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องตารางเรียน ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 ของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล
5.2-2 รายงานการประชุมของหลักสูตร
5.2-3 รายงานการประชุมของหลักสูตร
5.2-4 มคอ.3
5.2-5 มคอ.5
5.2-6 ประกาศตารางเรียน
5.2-7 หลักฐานการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ)
5.2-8 หลักฐานการสอบวิทยานิพนธ)
5.2-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องแต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
5.2-10 รายงานการประชุมของหลักสูตร
5.2-11 หลักฐานการตีพิมพ)เผยแพร:
5.3-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
5.3-2 ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
5.3-3 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย)

5.3-4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ Defend ขอสอบ
5.3-5 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ Defend เกรด
5.3-6 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการติดตามการจัดทํามคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
5.3-7 มคอ.7
5.3-8 คําสั่งแต:งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ)
5.3-9 เกฑณ)การประเมินวิทยานิพนธ) หรือรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรที่พูดถึงการสอบและผลการ
สอบวิทยานิพนธ)

ระบบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ไมรับทราบ
รับทราบ
คณะกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปBนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ

การแตงตั้งกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย

- มีการแต:งตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปBน
บุคคลภายนอกอย:างนอย 2 คน และหากมีองค)กรวิชาชีพใหมีผูแทนองค)กรวิชาชีพ
ร:วมเปBนกรรมการอย:างนอย 1 คน เพือ่ ใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให*ทันสมัย

กรรมการวิชาการประจํา
มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห)หลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของศิษย)เก:ามาใชประกอบการพิจารณา เพื่อปรับ เพิ่มลดเนื้อหา
ของรายวิชาต:างๆ
- นําขอมูลจากการสืบคนเอกสารหลักสูตรของสากล เพื่อวิเคราะห)ทิศทางและ
แนวโนมของหลักสูตร
- คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรยกร:างหลักสูตรปรับปรุงใหม: และจัดประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ มีการนําขอเสนอแนะไปปรับหลักสูตรและนําเสนอคณะ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ
- คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
- ผูสอนจัดทํา มคอ.3 ใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบพิจารณาวิพากษ)หลักสูตร
รายวิชาและใหผูรับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
- คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห) curriculum mapping
โดยภาพรวมและจัดประชุมกลุ:มผูสอนเพื่อวิเคราะห)รายวิชาใหหลักสูตรครอบคลุม
learning outcomes
- จัดทําตารางวิเคราะห)เปรียบเทียบวิชาเก:าและใหม: วิเคราะห)หน:วยกิตของ แต:ละ
วิชา ปรับ เพิม่ ลดรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก

ระบบผู* ส อนและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน

หลักสูตรกําหนดอาจารย)ผูสอน

ปรับปรุง
แนวทางการ
ดําเนินงาน
ตามข*อ
เสนอแนะ

ประเมินผล
การทํางาน

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรูการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ
มคอ.4)

การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีที่
มีการบูรณากับการวิจัย

การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ)ใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร)

แต:งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)ที่มีความ
เชียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธ)กับหัวขอ
วิทยานิพนธ)

การช:วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยา
นิพนธ)และการตีพิมพ)ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตองเปBนอาจารย)ประจําหลักสูตร/ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกภายนอกที่มคี ุณวุฒไิ ม:ต่ํากว:าปริญญา
โท/ผศ.(ระดับปริญญาโท)คุณวุฒิไม:ตา่ํ กว:า
ปริญญาเอก/รศ.(ระดับปริญญาเอก)และตองมี
ประสบการณ)ดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใช:
ส:วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

มีการจัดทําแผนการเรียนรูการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3/4 ในส:วนแผนการสอนให
สอดคลองกับ มคอ.5 ในเทอมทีผ่ :านมา)ก:อนการ
เปrดสอนในแต:ละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา

ตองเปBนอาจารย)ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน:งทางวิชาการไม:ต่ํา
กว:ารองศาสตราจารย)ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ)กัน และมีประสบการณ)
ในการทําวิจัยที่ไม:ใช:ส:วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหมีการเผยแพร:
ผลงานวิจัยโดยสามารถนําผลการวิจยั ไปนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ

ระบบการประเมิ น ผู* เ รี ย น

ปรับปรุง
แนวทางการ
ดําเนินงาน
ตามข*อ
เสนอแนะ

ประเมินผล
การทํางาน

การประเมินผลการเรียนรู*ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามมาตรฐานการเรียนรู* 5 ด*าน
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปHญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธ)ระหว:างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจการประเมินผลการเรียนรูข* องนักศึกษา
- ผูสอนถูกกําหนดใหส:งตัวอย:างขอสอบและชี้แจงการ
ตัดเกรดโดยเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาไดเกรด A
หรือ เกรด D จํานวนมาก
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ไดมีการติดตามใหมีการจัดทําใหเสร็จตามกําหนดเวลา

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- มีการกําหนดใหผูเรียนประเมินผลการสอนอาจารย)
- มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย)ทตี่ ่ํา
กว:า 3.51
- มีการจัดทํา มคอ.7วิเคราะห) Learning Outcome
ของผูเรียนเพื่อใชในการจัดทํารายวิชาหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสําหรับผลลัพธ)ที่ยังเห็นไม:เด:นชัดในตัว
ผูเรียน

การประเมินวิทยานิพน@และ
การศึกษาค*นคว*าอิสระในระดับบัณฑิต

กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย)
โดยกําหนดใหมีการรายงาน
- วิธีการที่ใชในการประเมิน
- ผลการประเมิน
- รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
- รายงานการประชุมการ Defend ขอสอบ
- วิธีการตัดเกรด
- รายงานการติดตาม (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ใหเสร็จตามกําหนด
- รายงานการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

- มีการกําหนดใหผูเรียนประเมินผลการสอน
อาจารย)
- มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย)ที่ตา่ํ กว:า 3.51
- มีการจัดทํา มคอ.7 วิเคราะห) Learning
Outcome ของผูเรียนเพื่อใชในการจัดทํา
รายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับ
ผลลัพธ)ที่ยังเห็นไม:เด:นชัดในตัวผูเรียน

- มีการประมินวิทยานิพนธ) โดยการตั้งกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ)ชุดเดียวกับกรรมการสอบเคา
โครงจํานวน 3 ท:าน
- มีเกณฑ)การประเมินเปBนเกณฑ)ที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยมีระดับดีมาก ไดคะแนน 85%ขึ้นไป
ระดับดี 70-84% ต่ํากว:า 60 ไม:ผา: น
- ประธานกรรมการสอบตองเขียนคําชีแ้ จงกรณีที่
ผลประเมินผูเรียนอยู:ในระดับดีมาก

ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
(ตัวบงชี้ 5.4)

ผลการดําเนินงาน
...................................................................................................
1.1-12-1

การวิเคราะห@รายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ป!
ความผิดปกติ
การศึกษา

การตรวจสอบ

เหตุที่ทําให*
ผิดปกติ

มาตรการแก*ไข

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา

การเปqดรายวิชาในภาคหรือป!การศึกษา
รหัสชื่อวิชา

ภาค/ป!
การศึกษา

เหตุผลที่ไม
เปqดสอน

มาตรการที่
ดําเนินการ

หัวข*อที่ขาด

สาเหตุที่
ไมได*สอน

กรณีไม:ไดเปrดสอนนํามาจาก

กรณีสอนเนือ้ หาไม:ครบนํามา

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ

จาก มคอ.5 ของแต:ละวิชา

วิธีแก*ไข

คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปqดสอนในป!ที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ป!การศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
มี
ไมมี

แผนการปรับปรุง

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
..............................................................................................................................................................................
.......................................
ประสิทธิผลของกลยุทธ@การสอน
สรุปข*อคิดเห็นของผู*สอนและข*อมูลปZอนกลับจากแหลงตางๆ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปHญญา
ทักษะความสัมพันธ)ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวทางแก*ไขปรับปรุง

การปฐมนิเทศอาจารย@ใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไม:มี
จํานวนอาจารย)ใหม: ...........................................จํานวนอาจารย)ที่เขาร:วมปฐมนิเทศ.............................
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
บุคลากร สรุปข*อคิดเห็นและประโยชน@ที่เข*ารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเข*ารวม
ที่ได*รับ
อาจารย@
สาย
สนับสนุน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปAญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปAญหาตอ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค@ของ
หลักสูตร

แนวทางการปZองกันและแก*ไข
ปAญหาในอนาคต

คูมือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค@ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
ในการดํ าเนิ นการบริ หารหลั กสู ตร จะต องมี ปH จจั ยที่ สํ าคั ญอี กประการหนึ่ งคื อ สิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรู
ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ) ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการ
ใหบริการ เช:น หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณ)การเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร) Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส:งเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอย:างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ
โดยพิจารณาร:วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย)
ความพรอมทางกายภาพ หมายถึง หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย หองสมุด
ความพรอมดานอุปกรณ) หมายถึง อุปกรณ)การเรียนการสอน เครื่องฉายแผ:นทึบ โปรเจ็คเตอร)
ความพรอมดานเทคโนโลยี หมายถึง ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร) Wifi
ความพรอมดานการใหบริการ หมายถึง ความพรอมทั้งดานสถานที่ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ความรูความสามารถในการสรางความรูรอบและรอบรู ในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบซึ่งเปBนการเตรียม
ความพรอมที่จะรับผิดชอบงานในทุกรูปแบบและพรอมที่จะเผชิญปHญหา อุปสรรค นานานัปการที่จะเกิดขึ้นในการ
ใหบริการ
ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย:างชัดเจนว:าตองทําอะไรบาง เพื่อให
ไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยทั่วกันไม:ว:าจะอยู:ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส) หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค)ประกอบของระบบ ประกอบดวย ปHจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ขอมูลปIอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ)เชื่อมโยงกัน
กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู:ได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค)การ หน:วยงาน หรือกลุ:มบุคคลเปBนผูดําเนินงาน
ประเด็นที่ 1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส:วนร:วมของอาจารย)ประจํา
หลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประเด็ นที่ 2 จํ านวนสิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรู ที่ เพี ยงพอ และเหมาะสมต: อการจั ดการเรี ยนการสอน
ประเด็นที่ 3 กระบวนการปรั บปรุ งตามผลการประเมิ นความพึงพอใจของนั กศึกษาและคณาจารย) ต: อ
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู

กระบวนการในการดําเนินงาน
1. ทบทวนการดําเนินงานของแต:ละหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย
2. ประชุมวางแผนเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3. แต:งตั้งผูรับผิดชอบดานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแต:ละหลักสูตร
4. สํารวจความตองการของผูใชบริการ / ประเมินความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5. จัดทําแผนงบประมาณ/แผนงาน/โครงการใหไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6. ติดตั้ง และใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
8. จัดหาเพิ่มเติมตามผลการประเมิน หากไม:เพียงพอ
9. ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแกไข
10. ประชุมกับสถาบันอื่นที่ใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart)
การดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
หลักสูคร/คณะ จัดทําการ
สํารวจความต*องการของ

.

ผู*ใช*บริการ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ@ให*นักศึกษา /
อาจารย@/เจ*าหน*าที่เข*าประเมินการ

--------------------------------------- ประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดเรียนการสอน

ดําเนินการแก*ไข/ปรับปรุง หรือจัดทําแผนงาน/โครงการ
--------------------------------------

ดําเนินการตามโครงการ
นําผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ในป! การศึกษาตอไป

ติดตามผลการดําเนินงาน
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
การจัดสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สรุปวิเคราะห@ผลการประเมินและจัดทํารายงาน
เสนอตอกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและแนวทางพัฒนาตอคณะ
กรรมการบริหารกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กระบวนการในการดําเนินงาน
1. ทบทวนการดําเนินงานของแตละหลักสูตร/คณะ
วิชา/มหาวิทยาลัย
2. ประชุมวางแผนเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
3. แตงตั้งผู*รับผิดชอบด*านการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู*ในแตละหลักสูตร
4. สํารวจความต*องการของผู*ใช*บริการ /
ประเมินความต*องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
5. จัดทําแผนงบประมาณ/แผนงาน/โครงการให*
ได*มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
6. ติดตั้ง และให*บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*
7. ประเมินความพึงพอใจของผู*ใช*บริการ
8. จัดหาเพิ่มเติมตามผลการประเมิน หากไม
เพียงพอ
9. ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุง
แก*ไข
10. ประชุมกับสถาบันอืน่ ที่ใกล*เคียงเพื่อ
เปรียบเทียบและแลกเปลีย่ นเรียนรู*

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน

รายการเอกสารอ*างอิง

-ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย

- (ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู)

โดยมีส:วนร:วมของอาจารย)ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

- ผลการสํารวจความตองการของผูใชบริการผลการ

สนับสนุนการเรียนรู

ประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

- สํารวจความตองการของผูใชบริการ

- แผนงาน/โครงการปรับปรุง/พัฒนา............

- ดําเนินการแกไข/ ปรับรุงหรือจัดทําโครงการ

- สรุปรายงานหองเรียน หองปฏิบัติการ

- ดําเนินงานตามโครงการ

- สรุปรายงานการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา

- ประเมินความพึงพอใจ

- สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ

- จัดทํารายงานผลการประเมิน

- สถิติการเขาใชบริการหองสมุด การสืบคน และการ

- นําผลสรุปโครงการไปปรับปรุง

ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม - สรุปรายงานบริการคอมพิวเตอร) อินเตอร)เน็ต
ต:อการจัดการเรียนการสอน

ความเร็วสูง และสถิติการใชงาน อินเตอร)เน็ต

-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ - จํานวนรายวิชาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเน
ของนักศึกษาและอาจารย)ต:อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ชั่น

- มีการประเมินกระบวนการ

- หลักฐานการติดต:อสื่อสารระหว:างอาจารย)และ

- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณการกระบวนการจากผล

นักศึกษาผ:านระบบเครือข:ายอินเตอร)เน็ต

การประเมิน

- ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

- มีการเรียนรู/การจัดการความรูในกระบวนการ

- (การปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผล

ดําเนินงาน

การประเมิน)

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตร

- รายงาน/คู:มือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว:าง

เดียวกันในกลุ:มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสมหรือไดรับ

คณาจารย)ที่สอนประจําหลักสูตร

รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

- รายงานการเทียบเคียงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูระหว:างหลักสูตร ........................
มหาวิทยาลัย .................................

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน
ระบบการดําเนินงานของ
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย
โดยมีสวนรวมของอาจารย@
ประจําหลักสูตรเพื่อให*มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู*

รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2557 ที่ผ:านมา หลักสูตร........................ ไดมีการดําเนินงาน
ดังนี้

1. มีการแต:งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุน
ทางการเรียนรู (6.1-.. คําสั่งแต:งตั้ง ) และประชุมดําเนินการจัดทําระบบขั้นตอน
การดําเนินการการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรูโดยไดนําเอาผลการ สํารวจ
ความตองการของผูใชบริการและขอเสนอแนะเพื่อเปBนแนวทางในปรับปรุงการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการ เพื่อปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตามขอมูลที่
ไดรับจากรายงานผลสํารวจความตองการของผูใชบริการ ในปการศึกษา 2558
(6.1-…แบบสํารวจความตองการของผูใชบริการ/และรายงานผลสํารวจความ
ตองการของผูใชบริการ ) (6.1-.. แผนดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประจําปการศึกษา 58 )
2. มีกลไกการสํารวจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*ที่
ในภาคการศึกษาที่ 1 และมีการประเมินความ พึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เพียงพอ และเหมาะสมตอการ
เรียนรู ปการศึกษาละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ผลการประเมิน
จัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจอยู:ใน ระดับ…… ............ (6.1- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ) และนําผลการประเมินมาจัดทําโครงการปรับปรุง/พัฒนา
..................................................... (6.1-สรุปรายงานการประชุมการติดตามผลการ
ดําเนินการ)
3. มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประจําปการศึกษา 58 (6.1-..โครงการ) (6.1-.. แผนดําเนินการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูประจําปการศึกษา 58 ) (6.1- 1 สถิติการเขาใชบริการหองสมุด
การสืบคน และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ) ( 6.1- 1 สรุปรายงานบริการ
คอมพิวเตอร) อินเตอร)เน็ตความเร็วสูง และสถิติการใชงาน อินเตอร)เน็ต)
( 6.1- 1 จํานวนรายวิชาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเนชั่น )
กระบวนการปรับปรุงตามผล
( 6.1- 1 หลักฐานการติดต:อสื่อสารระหว:างอาจารย)และนักศึกษาผ:านระบบ
การประเมินความพึงพอใจของ เครือข:ายอินเตอร)เน็ต)
นักศึกษาและคณาจารย@ตอสิ่ง
4. หลักสูตรไดมีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ โดยการประชุม
สนับสนุนการเรียนรู*
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินการจัดการสิ่ง
สนับสนุน เพื่อ ควบคุมกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม ใหเปBนไปตามแผน
( 3.2- 7 รายงานการประชุม )

ประเด็น/เกณฑ@การประเมิน

รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
5. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และ
สรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการพิจารณาผลการ
ดําเนินการตามขั้นตอน ของระบบในปการศึกษาที่ผ:านมาเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงแกไขระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปต:อไป ( 6.1รายงานการประชุม ) (6.1 - สรุปผลการดําเนินการตามแผน )
6. หลักสูตรไดมีการจัดทําความร:วมมือกับมหาวิทยาลัย นานา ในการ
แรกเปลี่ยนเรียนรูทางดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแรก
เปลี่ยนทางวิชาการ ( 6.1- .. บันทึกขอตกลงความร:วมมือ ) ( 6.1-…
รายงานการประชุม ) ( 6.1- 1 รายงาน/คู:มือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว:างคณาจารย)ที่สอนประจําหลักสูตร)
7. หลักสูตรไดมีการดําเนินการประชุมร:วมกับ มหาวิทยาลัยนานาเพื่อ
เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู ( 6.1- .. รายงานการประชุม ) (6.1-..
รายงานการเทียบเคียงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระหว:างหลักสูตร............ มหาวิทยาลัย ...................)

รายการเอกสารอ*างอิง :
- 6.1- 1 (ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู)
- 6.1- 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- 6.1- 1 โครงการปรับปรุง/พัฒนา ..............................
- 6.1- 1 สรุปรายงานหองเรียน หองปฏิบัติการ
- 6.1- 1 สรุปรายงานการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา
- 6.1- 1 สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ
- 6.1- 1 สถิติการเขาใชบริการหองสมุด การสืบคน และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
- 6.1- 1 สรุปรายงานบริการคอมพิวเตอร) อินเตอร)เน็ตความเร็วสูง และสถิติการใชงาน อินเตอร)เน็ต
- 6.1- 1 จํานวนรายวิชาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเนชั่น
- 6.1- 1 หลักฐานการติดต:อสื่อสารระหว:างอาจารย)และนักศึกษาผ:านระบบเครือข:ายอินเตอร)เน็ต
- 6.1- 1 ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- 6.1- 1 (การปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมิน)
- 6.1- 1 รายงาน/คู:มือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว:างคณาจารย)ที่สอนประจําหลักสูตร

- 6.1- 1 รายงานการเทียบเคียงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูระหว:างหลักสูตร
............................. มหาวิทยาลัย .................................
ตัวบงชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู* (หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย)
สรุปรายงานห*องเรียน ห*องปฏิบัติการ
แนวทางการดําเนินงาน :
1. การเตรียมความพรอมทางดานกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบตั ิการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)
ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝ€ายบริหาร/รองคณบดีฝ€ายวิชาการ / หัวหนาหลักสูตร (สาขาวิชา)
หลักฐาน ขอมูลอาคารสถานที่, ภาพถ:าย
ประเภทห*องเรียน

พื้นที่ (ตารางเมตร) ความจุ/ที่นั่ง (คน)

จํานวน (ห*อง)

หมายเหตุ

สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ
2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช:น หองสมุด ฐานขอมูล ทรัพยากร การเรียนรู
วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย)
ผูรับผิดชอบ สํานักกิจการนักศึกษา (งานอาคารสถานที่)/ บรรณารักษ) (สํานักงานหอสมุด) / หัวหนาหลักสูตร
(สาขาวิชา)
หลักฐาน ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ, ฐานขอมูล, สถิติผูใชบริการ, ภาพถ:าย ตัวอย:าง ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
- หนังสือทั้งหมด
จํานวน......................เล:ม
- หนังสือภาษาไทย
จํานวน......................เล:ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน......................เล:ม
- วารสาร นิตยสาร
จํานวน......................เล:ม
- หนังสือวิจัย
จํานวน.......................เล:ม
- E-book
จํานวน.......................เล:ม
- ฐานขอมูล
จํานวน......................ฐาน
จํานวนสมาชิกและผูเขารับบริการ
- จํานวนสมาชิก
อาจารย)
จํานวน......................คน
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน........................คน
นักศึกษา
จํานวน......................คน
อื่นๆ
จํานวน......................คน
รวม
จํานวน......................คน
- การเขาใชบริการ
จํานวน...............คน/ภาคเรียนหรือปการศึกษา

สรุปรายงานการจัดสภาพแวดล*อมทางการศึกษา
3. การจัดพื้นที่ /สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย)ไดพบปะสังสรรค) แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร:วมกัน
ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝ€ายบริหาร / งานอาคารสถานที่) / หัวหนาหลักสูตร (สาขาวิชา)
หลักฐาน จํานวนหองประชุม, ขนาดพื้นที่, ภาพถ:าย, หลักฐานการขอใชพื้นที่ / สถานที่, สิ่งอํานวยความสะดวก
ประเภทห*องเรียน

พื้นที่ (ตารางเมตร) ความจุ/ที่นั่ง (คน)

จํานวน (ห*อง)

หมายเหตุ

4. มีบริการคอมพิวเตอร) Internet ความเร็วสูง
ผูรับผิดชอบ เจาหนาที่ศูนย)คอมพิวเตอร)/โสตทัศนูปกณ) หลักฐาน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร), Notebook นักศึกษา,
มือถือ, สถิติการใช อินเตอร)เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร) จํานวน...........เครื่อง (แนบส าเนาเอกสารรายการครุภัณฑ)) อุปกรณ)เชื่อมเครือข:ายแบบไรสาย
Access Point จํานวน............ตัว ระบุ................. (ยี่หอ/รุ:น)
5. (สําหรับการเรียนการสอนทางไกล) ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย) และนักศึกษาสามารถ
ติดต:อสื่อสารไดอย:างใกลชิด
ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝ€ายวิชาการ, คณะกรรมการ E-Learning
หลักฐาน ระบบบทเรียนออนไลน), จํานวนรายวิชา, สถิติการใช

หมวดที่ 6 ข*อคิดเห็นและข*อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู*ประเมินอิสระ
ข*อคิดเห็นหรือสาระจากผู*
ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู*รับผิดชอบหลักสูตรตอ
ข*อคิดเห็นหรือสาระที่ได*รับ

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู*ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามป!ที่สํารวจ) วันที่สํารวจ......................................
ข*อวิพากษ@ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข*อคิดเห็นของคณาจารย@ตอผลการประเมิน
ขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
.........................................................................................................

การประเมินจากผู*มีสวนเกี่ยวข*อง
ข*อวิพากษ@ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข*อคิดเห็นของคณาจารย@ตอผลการประเมิน

ขอเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
.........................................................................................................

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก*าวหน*าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของป!ที่ผานมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แล*วเสร็จ
ผู*รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไมสามารถ
ดําเนินการได*สําเร็จ

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหน:วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป!การศึกษา ...................................
ระบุแผนการปฏิบัติการแต:ละแผน วันที่คาดว:าจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

อาจารย)ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….…..
อาจารย)ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….……..
อาจารย)ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………...
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….…..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร)
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี)
ลายเซ็นต) : …………………………………………………… วันที่รายงาน…………………………………..
เอกสารประกอบการรายงาน
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑ)มาตรฐานที่ใชในการประเมิน
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1 ข*อมูลทั่วไป
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ.
สรุปผลการประเมินองค@ประกอบที่ 1
หมวดที่ 2 อาจารย@
การบริหารอาจารย)
2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย)
2.2 คุณภาพอาจารย)
- รอยละอาจารย)ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละอาจารย)ที่มีตําแหน:งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย)
- จํานวนบทความของอาจารย)ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ
การอางอิง
2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย)
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส:งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
บัณฑิต
3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห:งชาติ
3.5 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
3.6 ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ)หรือเผยแพร:
หมวดที่ 4 ข*อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน
ในหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
(ระบุจํานวน/ร*อยละ)
ผ:าน/ไม:ผ:าน

-

คะแนน

ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ
5.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ย (องค)ประกอบ 2 - 6)

ผลการดําเนินงาน
(ระบุจํานวน/ร*อยละ)
-

คะแนน

ภาคผนวก
ตารางประกอบหลักฐาน
1.1-1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตร
ลําดับ

1

2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

บุรินทร) รุจจนพันธุ)

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ตําแหนงทางวิชาการ

35xxxxxxxxxxx

วท.ม.
(การจัดการ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร))

ผศ.

ประสบการณ@
ด*านการสอน
(ป! พ.ศ./เทอม)
Link *หลักฐานประกอบ
- บัตรประจําตัวอาจารย)
- สัญญาจาง
- คําสั่งแต:งตั้ง
- เอกสาร Portfolio

ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

1.1-3-1 ตารางแสดงอาจารย)ผรัู บผิดชอบประจําหลักสูตร

ลําดับ

1

2
3

ชื่อ-สกุล

อวบอิ่ม พันธุ)ดี

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ตําแหนงทางวิชาการ

35xxxxxxxxxxx

ปริญญาเอก

รศ.

ประสบการณ@
ด*านการสอน
(ป! พ.ศ./เทอม)
*หลักฐานประกอบ
- บัตรประจําตัวอาจารย)
- สัญญาจาง
- คําสั่งแต:งตั้ง
- เอกสาร Portfolio
Link………………..

ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

1.1-4-1 ตารางแสดงอาจารย@ผู*สอน

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

1

บุรินทร) รุจจนพันธุ)

35xxxxxxxxxxx

วท.ม.
(การจัดการ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร))

2
3

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

อาจารย@
ประจํา
√

ผู*ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ประสบการณ@
ด*านการสอน
ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)
(ป! พ.ศ./เทอม)
*หลักฐานประกอบ
- บัตรประจําตัวอาจารย)
- สัญญาจาง
- คําสั่งแต:งตั้ง
- เอกสาร Portfolio
Link………………..

1.1-5-1 ตารางแสดงอาจารย@ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ@หลัก
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

1

บุรินทร) รุจจน
พันธุ)

วท.ม.
(การจัดการ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร))

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

อาจารย@
ประจํา

อาจารย@
เกษียณอายุงาน

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ@

วันที่ตีพิมพ@

ประสบการณ@ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

อาจารย@
เกษียณอายุงาน

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ@

วันที่ตีพิมพ@

ประสบการณ@ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

√

1.1-5-2 ตารางแสดงอาจารย@ที่ปรึกษาค*นคว*าอิสระ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

1

บุรินทร) รุจจน
พันธุ)

วท.ม.
(การจัดการ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร))

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

อาจารย@
ประจํา
√

1.1-6-1 ตารางแสดงอาจารย@ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ@รวม (ถ*ามี)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

1

รินทร)
หมั่นเพียร

ปริญญาเอก

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

อาจารย@
ประจํา
√

ผู*ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ@

วันที่ตีพิมพ@

ประสบการณ@ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

1.1-7-1 ตารางแสดงอาจารย@ผู*สอบวิทยานิพนธ@
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

1

รินทร)
หมั่นเพียร

ปริญญาเอก

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

อาจารย@
ประจํา
√

ผู*ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

ชื่อผลงาน

แหลงตีพิมพ@

วันที่ตีพิมพ@

ประสบการณ@ด*านการวิจัย
(ป! พ.ศ./เทอม)

1.1-8-1 ตารางแสดงการตีพิมพ@เผยแพรผลงานของผู*สําเร็จการศึกษา
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล(นักศึกษา)

ชื่อผลงานวิทยานิพนธ@

ชื่อผลงานการค*นคว*าอิสระ ชื่อวารสารวิชาการที่ได*รับการ
ตีพิมพ@ป!ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ป!
ที่ตีพิมพ@และเลขหน*า)

การจดทะเบียนสิทธิบตั ร
/อนุสิทธิบตั ร

1.1-9-1 ตารางแสดงภาระงานอาจารย@ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ@และการค*นคว*าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ลําดับ

1

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน:ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ที่ปรึกษา
การ
วิทยานิพนธ)
ประสบการณ)การวิจยั
คนควา
อิสระ

จํานวนคุมวิทยานิพนธ)/
คนควาอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
1.
2.
3.
4.
5.

2

1.
2.
3.
4.

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ)/
การคนควาอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัย)

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน:ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
(ทุกระดับ
การศึกษา)

สาขาวิชา

ที่ปรึกษา
การ
วิทยานิพนธ)
ประสบการณ)การวิจยั
คนควา
อิสระ

จํานวนคุมวิทยานิพนธ)/
คนควาอิสระ
(ระบุชื่อนักศึกษา)
5.

3

1.
2.
3.
4.
5.

รหัส
นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ)/
การคนควาอิสระ

หมายเหตุ
(การอนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัย)

1.1-10-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของอาจารย@ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ@และการค*นคว*าอิสระ ที่ได*รับการตีพิมพ@เผยแพร นับรวมผลงาน 5 ป!ย*อนหลัง

ลําดับที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับสมบูณ@ (Full Paper) ที่ได*รับการตีพมิ พ@
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ*าของผลงานและผูร* วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป! สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน*า ไมนับซ้ํา แม*วาบทความ
วิจัยนั้นจะได*รบั การตีพิมพ@สบื เนื่องจากการประชุม
วิชาการ หลายครั้งก็ตาม

1.1-12-1 ตารางแสดงผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key
Performance Indicators)
1) อาจารย)ประจําหลักสูตรอย:างนอยรอยละ
80 มี ส:วนร: วมในการประชุมเพื่ อวางแผน
ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่ สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
แห: งชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ) ภาคสนาม (ถ ามี ) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย: างน อยก:อน
การเปrดสอนในแต:ละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ)ภาคสนาม (ถามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปrดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ ามี ) อย: างน อยร อยละ 25
ของรายวิชาที่เปrดสอนในแต:ละปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

เปDนไปตาม ไมเปDนไปตาม
เกณฑ@
เกณฑ@

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผล
การเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารย) ใหม: (ถ ามี ) ทุ กคน ได รั บ การ
ปฐมนิ เทศหรือคํ าแนะนําดานการจั ดการ
เรียนการสอน
9) อาจารย) ประจําหลั กสู ตรทุ กคนไดรั บการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย:าง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํ านวนบุ คลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม:นอยกว:ารอยละ 50 ต:อป
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป
สุ ด ท าย/บั ณ ฑิ ต ใหม: ที่ มี ต: อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม:นอยกว:า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต:อ
บั ณฑิ ตใหม: เฉลี่ ยไม: น อยกว: า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
13) (เพิ่มเติม ตามหลักสูตร)
รวมตัวบ:งชี้ในปนี้
จํานวนตัวบ:งชี้ที่ดําเนินการผ:านเฉพาะตัวบ:งชี้ที่
1-5
รอยละของตัวบ:งชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบ:งชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผ:าน
รอยละของตัวบ:งชี้ทั้งหมดในปนี้

