การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)
หน้าที่ปรับ
ข้อความที่ปรับ
หน้า 22
ปรับนิยามศัพท์ “ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย”
หน้า 39
ปรับข้อความในเกณฑ์การประเมิน “ข้อ 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ” ในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก และเพิ่มคาอธิบายในหมายเหตุ
หน้า 52-70
ปรับแก้ไขข้อความใน “คาอธิบายตัวบ่งชี้” และ “เกณฑ์การประเมิน”
และ หน้า 73
ในระดับคะแนนที่ 2 ถึง ระดับคะแนนที่ 5
หน้า 71
ปรับแก้ไขข้อความ “เกณฑ์การประเมิน” ใหม่
หน้า 76, 102 ปรับแก้ไขข้อความ “เกณฑ์การประเมิน” ใหม่
หน้า 81 - 82 เพิ่มข้อความใน “สูตรการคานวณ” ข้อ 1) และ 2)
หน้า 99
เพิ่ม “เกณฑ์มาตรฐาน” ข้อที่ 6. และปรับแก้ไข “เกณฑ์การประเมิน”
ในระดับคะแนน 3 4 และ 5 ตามลาดับ
หน้า 121
ปรับแก้ไขข้อความใน “เกณฑ์มาตรฐาน” ข้อ 4. และเพิ่มเกณฑ์มาตรฐาน “ข้อที่ 6.”
พร้อมปรับแก้ไข “เกณฑ์การประเมิน” ในระดับคะแนน 3 4 และ 5 ตามลาดับ
หน้า 125
เพิ่มหมายเหตุใต้ “ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25 มีนาคม 2558

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มี รายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) หรื อเป็นผลงานที่เป็ นรูป เล่ มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ ว่าจ้างในการทาวิจัยนั้นๆ และเป็น
ผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลั กสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจั ย ที่ตีพิมพ์ให้ รายงานในลั กษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผล งาน
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-39เกณฑ์การประเมิน
9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ

ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กาหนด
การค้นคว้าอิสระ
ว่า อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน
ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตร
ใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น
1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้า
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุน
อิสระ 3 คน
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย
รวมทั้งผู้ที่ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนา
โดยนับรวมปีที่ประเมิน
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
งานวิจัยอย่างสม่าเสมอ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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-52ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมี
แนวคิดปรั ชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ งจ าเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ส อดคล้ องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

-53การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่ว งปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒ นาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ามารถส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-54ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึ งพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ในบางเรื่อง

2

3

 มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้

4

 มีการรายงานผล
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดี
การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง
ขึ้นในทุกเรื่อง

5
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

-56การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้
อาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผล
การดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-64ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0

1

 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ในบางเรื่อง

2

3

 มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้

4

 มีการรายงานผล
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดี
การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง
ขึ้นในทุกเรื่อง

5
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

-66สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับ ทราบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการ
จัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผล
การด าเนิ นงานทั้ งหมด ที่ ท าให้ หลั กสู ตรมี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ องกั บความต้ องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

-67การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ ย วชาญในวิ ช าที่ ส อน และเป็ น ความรู้ ที่ ทั น สมั ย ของอาจารย์ ที่ ม อบหมายให้ ส อนในวิ ช านั้ น ๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับ การกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาส
และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบ
ป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรี ยนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ อานวยความสะดวกให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ และสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ส าหรั บ หลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา เทคนิ คการสอน
จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-68ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-69ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของผู้ ส อน และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วน
ใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการ
เรี ยนการสอนจึ งควรส่ งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้ เกรดที่สะท้อนผลการเรี ยนรู้ ได้อย่ างเหมาะสม มีการก ากับให้ มี การประเมิ น ตามสภาพจริง (authentic
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
แห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-70-

เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

-71ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด าเนิ น งานได้ ใ นแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจะเป็ นผู้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี
ในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

-73สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ต่ อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิ จ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2

3

4

5

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

-76ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-81การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เกษตร ป่าไม้และประมง
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
X100
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1)
10

x5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-82ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25
25

X 100

= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25
25

X 100

= ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

28 - 25
25

X 100

= ร้อยละ 12

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 =8 ได้คะแนน

= 8x5

= 4 คะแนน

10

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

-99ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

อธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

-102ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

-121ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี
การดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและคณะ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจั ดสรรทรั พยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลั กสู ตรและคณะ ให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสู ตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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-125ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์
คะแนน จานวน
ประกอ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
บที่

2
3
3
4
1
13

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย

I

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.2, 4.3
5.1
5.2, 5.3, 5.4
6.1
7
4

คะแนน
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
เฉลี่ย

กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

2.1, 2.2
2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
1. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดาเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้
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