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แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสู ตร ประจาปี การศึกษา 2561
ตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน
1.1 1. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
1.ตรวจสอบและทบทวนจานวนอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง และครบถ้วน
(จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน สาหรับปริ ญญาตรี และ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน สาหรับปริ ญญาโทและเอก เป็ น
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้)
2.ตรวจสอบและทบทวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร ย้อนหลัง 5 ปี

2.คุณสมบัติอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร 1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
หลัก สู ต รให้ ถู ก ต้อ ง และครบถ้ว นตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
2.ตรวจสอบผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ย้อนหลัง 5 ปี (อย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนเปิ ดภาค
 ให้ระบุอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษา 1/2561
 ให้ระบุวนั ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตร
 ให้ระบุวนั ที่ สกอ./สภาวิชาชีพ รับทราบ
หลักสูตร
 กรณี มีการปรับปรุ ง อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตรควรระบุ 1) บันทึกข้อความที่
หลักสูตรส่ง สมอ 08 ไปยังมหาวิทยาลัย หรื อ
2) วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและ สกอ.
รับทราบ
1. เอกสารแสดงรายชื่ อ อาจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
ก่อนเปิ ดภาค
หลักสูตร
การศึกษา 1/2561
2. เอกสาร/หลัก ฐานแสดงคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
คุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่า ผศ.) (เฉพาะ ป.ตรี )
3. เอกสาร/หลัก ฐานแสดงคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร (อย่ า งน้อ ย 3 คน ต้อ งมี
คุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อตาแหน่ง ศ. ขึ้นไป) (เฉพาะ
ป.เอก)
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สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร

1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ป ระจ า
หลัก สู ต รให้ ถู ก ต้อ งและครบถ้ว นตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
2.ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสู ตร ย้อ นหลัง 5 ปี (อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง)

4. คุณสมบัติอาจารย์ผสู ้ อน

1. ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องอาจารย์ผู ้ส อนให้
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ใ น เ รื่ อ ง คุ ณ สม บั ติ
ประสบการณ์ การสอน และประสบการณ์ การท า
วิจยั

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4.เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ
5 ปี ย้อนหลัง)
5.อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ใน 5 ต้อง
มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบตั ิการ
1. เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ก่อนเปิ ดภาค
2. เอกสาร/หลัก ฐานแสดงคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ การศึกษา 1/2561
ประจ าหลัก สู ต ร (อย่า งน้อ ย 3 คน ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ
ปริ ญญาเอก หรื อตาแหน่ ง รศ. ขึ้นไป) (เฉพาะ ป.
โท)
3.เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสู ตร (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง)
1. เอกสารแสดงคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อตาแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ. (เฉพาะ ป.โท)
2. เอกสารแสดงคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อตาแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ. (เฉพาะ ป.เอก)
3. หลักฐานแสดงประสบการณ์การสอน
4. หลัก ฐานแสดงประสบการณ์ ก ารท าวิจัย เช่ น
ผลงานวิจยั

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษา
การค้นคว้าอิสระ

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ที่ ป รึ กษา 1. เอกสารแสดงการเป็ นอาจารย์ประจา และคาสั่ง
ก่อนเปิ ดภาค
วิทยานิ พนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและการ การศึกษา 1/2561
อิสระ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ค้นคว้าอิสระ

2. เอกสารแสดงคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อตาแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ.
3. หลัก ฐานแสดงประสบการณ์ ก ารท าวิจัย เช่ น
ผลงานวิจยั
6. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ปรึ กษา 1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ที่ ป รึ กษา 1. เอกสารแสดงการเป็ นอาจารย์ป ระจ าหรื อ
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
วิทยานิพนธ์ร่วมให้ถูกต้องและครบถ้วน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
2. คาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3. เอกสารแสดงคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อตาแหน่ ง
วิชาการไม่ต่ากว่า รศ.
4. หลักฐานแสดงประสบการณ์การทางานวิจยั เช่น
ผลงานวิจยั
7 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ บ 1. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู ้ ส อบ 1. เอกสารแสดงการเป็ นอาจารย์ป ระจ า และ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2. คาสัง่ แต่งตั้งผูส้ อบวิทยานิพนธ์
3. เอกสารแสดงคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อตาแหน่ ง
วิชาการไม่ต่ากว่า รศ.
4. หลักฐานแสดงประสบการณ์การทางานวิจยั เช่น
ผลงานวิจยั

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561
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สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของผูส้ าเร็ จ 1. ตรวจสอบผลงานการตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ ผูส้ าเร็ จ 1. รายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
ก่อนสาเร็ จการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
2.สรุ ปผลงานการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ของผู ้ส าเร็ จ
การศึ กษา (ชื่ อ ผูต้ ี พิมพ์/ชื่ อผลงาน/วดป.ที่ ตี พิม พ์
เผยแพร่ /แหล่งตีพิมพ์)
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ 1. เอกสารแสดงภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ กษา ก่อนแต่งตั้งอาจารย์ที่
แ ล ะ ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ และการค้นคว้าอิสระ (วิทยานิ พนธ์ อาจารย์ 1 ต่อ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา
นัก ศึ ก ษา 5 คน การค้น คว้า อิ ส ระ อาจารย์ 1 ต่ อ
นักศึ กษา 15 คน หากเป็ นทั้ง 2 ประเภท ให้เที ยบ
สัดส่ วนนักศึ กษาที่ทาวิทยานิ พนธ์ 1 คน เที ยบเท่า
การค้นคว้าอิสระ 3 คน)
10. การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบ 1. กรณี ที่ยงั ไม่ถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุ ง ให้ 1. แผนการปรับปรุ งหลักสูตร
ไม่เกินรอบระยะ
ระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบและจัดท าแผนการปรั บปรุ งหลักสู ต ร 2. รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุ งหลักสูตร
ปรับปรุ ง 5 ปี
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี )
3. ถ้าปรับปรุ งเสร็ จแล้วในปี ที่ถูกประเมินให้แนบ
2. กรณี ที่มีการปรับปรุ งปี ที่ถูกประเมินให้รายงาน หลักสูตรฉบับปรับปรุ งที่ สกอ. รับทราบ
ผลการปรับปรุ งว่าอยูใ่ นขั้นตอนและกระบวนการ
ใด โดยจะต้องดาเนิ นการปรับปรุ งให้แล้วเสร็ จเพื่อ
ใช้งานในปี ที่ 6
1. อาจารย์จดั ทา มคอ.3 และ 4 (หลักสู ตรรวบรวม 1. มคอ.3 และ 4 (รวมทั้งวิชา GE)
พ.ค.61 และ ต.ค.61
และส่ งให้สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ ก่อนเปิ ดเทอม)
และติดตามขอข้อมูล มคอ.3 และ 4 วิชาศึกษาทัว่ ไป
(GE)

ผู้รับผิดชอบ
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2. จัด ประชุ ม หลัก สู ต รก่ อ นเปิ ดภาคการศึ ก ษา
(อาจารย์ประจาหลักสู ตรเข้าร่ วมประชุ มมากกว่า
ร้อยละ 80) ควรจะมีวาระดังนี้
1) สรุ ปผลการจัดทา มคอ.3 และ 4
2) วางแผนแก้ไขปั ญหาที่พบในภาคการศึกษา
หรื อปี การศึกษาที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5, 6
และ 7 โดยจัดทาแผนและแนวทางแก้ไขและระบุ
ผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน
3.) ตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 ของภาคการศึกษา
นั้น ๆ ว่าถูก ต้องและครบถ้วนหรื อ ไม่ และมี การ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5 และ 6
ของปี การศึกษาที่ผา่ นมาหรื อไม่
3. จัดทา มคอ.5 และ 6 (ภายใน 30 วัน หลังเสร็ จ
สิ้ นภาคการศึ กษา ส่ งให้สานักส่ งเสริ มวิชาการฯ)
และติดตามขอ มคอ.5 และ 6 วิชาศึกษาทัว่ ไป
4. จัดประชุมหลักสู ตรหลังเสร็ จสิ้ นภาคการศึกษา
(อาจารย์ประจาหลักสู ตรเข้าร่ วมประชุ มมากกว่า
ร้อยละ 80) ควรมีวาระดังนี้
1) สรุ ปผลการจัดทา มคอ.5 และ 6
2) หารื อถึงปั ญหาที่ พบในภาคการศึ กษา พร้อม
ทั้ง วางแผนการแก้ไ ขปั ญหา โดยจัดท าแผนและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งระบุผรู ้ ับผิดชอบ

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร พ.ค.61 และ ต.ค.61
หลักสู ตร หรื อ รายงานการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร

3. มคอ.5 และ 6 (รวมทั้งวิชา GE)

พ.ย.– ธ.ค. (1/61)
เม.ย. – พ.ค. (2/61)

4. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร หรื อ รายงานการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร

พ.ย.– ธ.ค. (1/61)
เม.ย. – พ.ค. (2/61)
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2.1

เกณฑ์ การประเมิน

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
5. จัดทา มคอ.7 (หลังเสร็ จสิ้นปี การศึกษา) (ตัวบ่งชี้
TQF ข้อ 1-5 ต้องดาเนินการให้ผา่ นทุกตัว)
6. กรณี คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร กับ อาจารย์
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร เป็ นคนละชุ ด กัน ให้ จัด
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นประจา
ทุกๆ เดือน และประชุมผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร อย่าง
น้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามและ
ทบทวนการด าเนิ นงานของหลั ก สู ตร แต่ ถ ้ า
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รกับ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร เป็ นชุ ด เดี ย วกั น หรื อผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรเพิ่ม
7. เอกสารเพิ่มเติม

เอกสาร/หลักฐาน
5. มคอ.7

ระยะเวลาดาเนินการ
มิ.ย. - ก.ค.62

6. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร/รายงานการประชุมอาจารย์หลักสูตร

ทุกเดือน/อย่างน้อย
เทอมละ 2 ครั้ง

7. เอกสารหลัก สู ต รฉบับ ที่ สกอ. ประทับ ตรา
รับทราบ หรื อผ่านระบบ CHE-Co
8. หนังสื อที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
9. กรณี ห ลัก สู ต รยัง ไม่ ไ ด้แ จ้ง การรั บ ทราบให้ มี
หนังสื อนาส่ ง สกอ. หรื อหนังสื อส่ งคืนจาก สกอ.
และรายงานประชุมสภาที่อนุมตั ิ/ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐาน 1. สารวจคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน ตามกรอบ TQF 1. เอกสารแสดงผลการสารวจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (จานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน)

ก่อนการเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561

ก่อนผูส้ าเร็ จ
การศึกษาขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่ งชี้
เกณฑ์ การประเมิน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทา
หรื อประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี
(เฉพาะปริ ญญาตรี )
2.2 ผ ล ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ ผู ้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (เฉพาะปริ ญญาโท)

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
1. สรุ ปผลภาวการมีงานทาของบัณฑิตปริ ญญาตรี

1. ตรวจสอบและรวบรวมผลงานตรี พิ ม พ์ห รื อ
เผยแพร่ ข องนัก ศึ ก ษาและผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษา (ปี
ปฏิทิน)
2. สรุ ปรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษา

2.2

ผ ล ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ ผู ้ ส า เ ร็ จ 1. ตรวจสอบและราบรวมผลงานตี พิ ม พ์ ห รื อ
การศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาเอกที่ ไ ด้รั บ เผยแพร่ ข องนัก ศึ ก ษาและผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษา (ปี
การตี พิมพ์หรื อเผยแพร่ (เฉพาะปริ ญญา ปฏิทิน)
เอก)
2. สรุ ปรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษา

3.1

การรับนักศึกษา
1. สร้างระบบและกลไกการรับนักศึกษา 1. สร้างระบบ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการรับเข้า
นักศึกษา
2. กาหนดคุ ณ สมบัติของผูส้ มัครและหลัก เกณฑ์
การคัดเลือก
3. แต่งตั้ง/มอบหมายผูค้ วบคุม ดูแล ประชาสัมพันธ์
รับสมัคร การจัดสอบ เพื่อขับเคลื่อนระบบการรับ
สมัครให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เอกสาร/หลักฐาน
1. เอกสารสรุ ปผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต

ระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนผูส้ าเร็ จ
การศึกษาขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต
1. เอกสารสรุ ป ผลงานการตี พิ ม พ์ห รื อ เผยแพร่ ก่อนและหลังสาเร็จ
(ระบุ ร ายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่
การศึกษา
ตี พิ ม พ์ / ชื่ อ ผลงานที่ ตี พิ ม พ์ / วดป.ที่ ตี พิ ม พ์ / ค่ า
น้ าหนักคุณภาพผลงาน)
2. เอกสารแสดงรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ป. หลังสาเร็ จการศึกษา
โท
1. เอกสารสรุ ป ผลงานการตี พิ ม พ์ห รื อ เผยแพร่ ก่อนและหลังสาเร็จ
(ระบุ ร ายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่
การศึกษา
ตี พิ ม พ์ / ชื่ อ ผลงานที่ ตี พิ ม พ์ / วดป.ที่ ตี พิ ม พ์ / ค่ า
น้ าหนักคุณภาพผลงาน)
2. เอกสารแสดงรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ป. หลังสาเร็ จการศึกษา
เอก
1. เอกสารแสดงระบบการรับสมัครนักศึกษา
2. เอกสารแสดงคุ ณ สมบัติ แ ละหลัก เกณฑ์ก าร
คัดเลือก
3. คาสั่งแต่งตั้ง/การหมอบหมายผูร้ ั บผิดชอบใน
การรับสมัครนักศึ กษา/ประกาศต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กับการรับสมัครนักศึกษา

ก่อนภาคการศึกษา
1/2561
ก่อนภาคการศึกษา
1/2561
ก่อนภาคการศึกษา
1/2561

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ การประเมิน

2. นาระบบไปใช้

3. การประเมินกระบวนการ

4. การปรับปรุ งพัฒนา

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
4. วางแผนและเป้ าหมายการรับสมัครนักศึกษาใน
แต่ละปี ให้ชดั เจน
5. ด าเนิ น การรั บ สมัค ร/การจัด สอบ(การสอบ
ข้อเขียน,การสอบปฏิบตั ิ,การสอบสัมภาษณ์) /การ
คัดเลือกต่าง ๆ
6. ประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษา เช่น จัด
ประชุมเพื่อสรุ ปผลการรับนักศึ กษา และพิจารณา
กระบวนการต่ าง ๆ อาทิ คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือก การประชาสัมพันธ์ การรั บสมัคร
การจัด สอบ อื่ น ๆ และจัด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง
พัฒนา
7. จั ด ประชุ ม เพื่ อ สรุ ปผลการรั บนั ก ศึ กษา
(หลักสูตร)
8. ดาเนิ นการปรั บปรุ งกระบวนการรั บนักศึ กษา
ตามแผนการปรับปรุ งพัฒนาที่ ได้กาหนดไว้ในปี ที่
ผ่านมา

การเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
1. สร้างระบบและกลไกการเตรี ยมความ 1. สร้างกระบวนการในการให้ความรู ้ ความเข้าใน
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักศึกษาก่อน
เข้ า ศึ กษา แล ะก าห นดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ดาเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน
4. เอกสารแสดงแผนการรับนักศึกษา
5. ประกาศการรับสมัคร

ระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนภาคการศึกษา
1/2561
ช่วงรับสมัคร นศ.

6. รายงานการประชุ ม/เอกสารเปรี ยบเที ยบแผน
และผลการรั บนักศึ กษา/แผนการปรั บปรุ งพัฒนา
กระบวนการรับสมัครนักศึกษา

ภาคการศึกษา
1/2561

7. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
8. เอกสารปรั บ ปรุ ง กระบวนการนักศึ ก ษาตาม
แผนการปรับปรุ งพัฒนา

ภาคการศึกษา
1/2561
ภาคการศึกษา
2/2561

1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา/คาสั่งหรื อการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจแก่นกั ศึกษา

ก่อนหรื อระหว่าง
ภาคการศึกษา
1/2561

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่ งชี้

3.2

เกณฑ์ การประเมิน
2. นาระบบไปใช้

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
2. จัด กิ จ กรรม/โครงการเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วาม
เข้าใจเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา
3. การประเมินกระบวนการ
3. ประเมินกระบวนการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา เช่น สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปี 1 ต่อ
กิจกรรม/โครงการการเตรี ยมความพร้อมของสานัก
ส่ งเสริ มวิช าการฯ หรื อ หลักสู ต ร และจัด ประชุ ม
สรุ ปผลการดาเนิ นงาน เพื่อจัดทาแผนการปรับปรุ ง
พัฒนา
4. การปรับปรุ งพัฒนา
4. ดาเนิ นการปรั บปรุ งกระบวนการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาตามแผนการปรับปรุ งพัฒนาที่
ได้กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
5. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 3.1
5. จัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน
การควบคุมการดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษาปริญญาตรี (เฉพาะ ป.ตรี)
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้ างระบบการควบคุ มดู แลการให้คาปรึ กษา
วิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษา
2. จัดทาแบบฟอร์มการให้คาปรึ กษา
2. นาระบบไปใช้
3. ด าเนิ น การให้ ค าปรึ กษาตามระบบการให้
คาปรึ กษาที่กาหนดขึ้น

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. สรุ ป ผลการจัด กิ จ กรรม/โครงการต่ า ง ๆ ที่ ก่อนหรื อระหว่าง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่
ภาคการศึกษา
นักศึกษา
1/2561
3. ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา/
ระหว่างภาค
รายงานการประชุ ม /แผนการปรั บ ปรุ งพัฒ นา การศึกษา 1/2561
กระบวนการเตรี ยมความพร้อมในปี ถัดไป

4. เอกสารสรุ ปผลการปรับปรุ งกระบวนการเตรี ยม
ความพร้ อมก่ อนเข้าศึ ก ษาตามแผนการปรั บปรุ ง
พัฒนา
5. เอกสารแสดงแนวปฏิบตั ิที่ดี

ตลอดปี การศึกษา

1. เอกสารแสดงระบบการให้คาปรึ กษาวิชาการ/
คาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561

2. แบบฟอร์มการให้คาปรึ กษา
3. สรุ ปผลการให้ค าปรึ กษา/ตัวอย่างแบบฟอร์ ม
การให้คาปรึ กษาที่ นักศึ กษากรอกข้อมู ล (ปิ ดชื่ อ
นศ.)

ระหว่างภาค
การศึกษา 1/2561

ตลอดปี การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ การประเมิน
3. การประเมินกระบวนการ

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
4. ประเมินระบบการให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะ
แนวแก่ นั ก ศึ ก ษา เช่ น ส ารวจความคิ ด เห็ น จาก
นัก ศึ ก ษาผู ้ม าใช้บ ริ ก าร เป็ นต้น เพื่ อ จัด ท าแผน
ปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป
4. การปรับปรุ งพัฒนา
5. การด าเนิ นการปรั บ ปรุ งกระบวนการให้
คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึ กษาตาม
แผนการปรับปรุ งพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ในปี ที่ผ่าน
มา
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่ บัณฑิตศึกษา (เฉพาะบัณฑิตศึกษา)
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้ างระบบการควบคุ มดู แลการให้คาปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ก่ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา/แต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2. นาระบบไปใช้
2. ด าเนิ น การให้ ค าปรึ กษาตามระบบการให้
คาปรึ กษาที่กาหนดขึ้น
3. การประเมินกระบวนการ

4. การปรับปรุ งพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4. สรุ ป ผลการประเมิ นระบบการให้ค าปรึ กษา/ ตลอดปี การศึกษา
แผนการปรับปรุ งพัฒนา

5. เอกสารสรุ ปผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้
คาปรึ กษาฯ ตามแผนการปรับปรุ งพัฒนา

ตลอดปี การศึกษา

1 . เ อ กสาร แ สด ง ร ะ บ บ กา ร ใ ห้ ค าป รึ กษ า
วิ ท ยานิ พนธ์ / ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
2. สรุ ปผลการให้ค าปรึ กษา/ตัวอย่างแบบฟอร์ ม
การให้คาปรึ กษาที่ นักศึ กษากรอกข้อมู ล (ปิ ดชื่ อ
นศ.)
3. ประเมินระบบการควบคุมดู แลการให้คาปรึ กษา 3. สรุ ปผลการประเมินระบบการควบคุมดูแลให้
วิทยานิ พนธ์แก่ บัณฑิ ตศึ กษา/จัดทาแผนปรับปรุ ง คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์/แผนการปรับปรุ งพัฒนา
พัฒนา
4. ดาเนิ นการปรั บปรุ งกระบวนการควบคุ มดู แล 4. เอกสารสรุ ปผลการปรั บ ปรุ งกระบวนการ
การให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แก่บณ
ั ฑิตศึกษา ตาม ควบคุมดู แลให้คาปรึ กษาฯ ตามแผนการปรับปรุ ง
แผนที่ได้กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
พัฒนาในปี ที่ผา่ นมา

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา 1/2561
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา
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3.3

เกณฑ์ การประเมิน
สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
1. รายงานผลการพัฒ นานัก ศึ ก ษาและ 1. จัดการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ 1. เอกสารสรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอน การจัด ตลอดปี การศึกษา
การเสริ มสร้ า งทั ก ษะการเรี ยนรู ้ ใ น ส่ ง เ สริ มพั ฒ น าศั ก ย ภาพ นั ก ศึ กษ าแ ล ะ การ กิ จ กรรม/โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นา
ศตวรรษที่ 21
เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
ศักยภาพนัก ศึ กษาและการเสริ ม สร้ างทัก ษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2. สรุ ปผลการดาเนินงาน
2. จัด ประชุ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน กิ จ กรรม/ 2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ทุกสิ้นภาคการศึกษา
โครงการที่ ส่งเสริ มพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาและ หลักสูตร/แผนการปรับปรุ งพัฒนา
การเสริ ม สร้ างทักษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21
เพื่อจัดทาแผนปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป
3. ปรับปรุ งพัฒนา
3. ดาเนิ นการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ 3. เอกสารสรุ ปผลการส่ งเสริ มพัฒนานักศึกษาตาม ทุกสิ้นภาคการศึกษา
เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ตาม แผนการปรับปรุ งพัฒนาที่กาหนดไว้
แผนที่ได้กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
4. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 3.2
4. ดาเนิ นการปรั บปรุ งกระบวนการควบคุ มดู แล 4. เอกสารแสดงแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตลอดปี การศึกษา
การให้คาปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แก่บณ
ั ฑิตศึกษา ตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา รายงานผลการดาเนินงาน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การคงอยู่
1. รายงานผลการคงอยูข่ องนักศึกษาทุกชั้นปี เทียบ 1. เอกสารจานวนนักศึ กษาแต่ละชั้นปี หรื อแต่ละ
สิ้นปี การศึกษา
กับนักศึกษาแรกเข้า
รหัสเทียบกับจานวนนักศึ กษาแรกเข้าในชั้นปี หรื อ
รหัสนั้นๆ
2. การสาเร็ จการศึกษา
1. รายงานผลจานวนนักศึ กษาที่ สาเร็ จการศึ กษา 1. เอกสารแสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
สิ้นปี การศึกษา
ตามหลักสู ตรต่อจานวนนักศึ กษาที่ รับเข้าในรหัส ต่อจานวนนักศึกษาที่รับเข้า
นั้น
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4.1

เกณฑ์ การประเมิน
สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ 1. สารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อคุ ณภาพ
ร้องเรี ยนของนักศึกษา
ของหลักสูตร
2. สร้ า งกระบวนการขึ้ น ตอนในการจัด การข้อ
ร้ อ งเรี ย นของนัก ศึ ก ษา/ก าหนดแบบฟอร์ ม การ
ร้องเรี ยน
3. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1. สรุ ปผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/ ทุกสิ้นปี การศึกษา
แบบประเมิน
2. เอกสารแสดงกระบวนการขั้น ตอนในการ ทุกสิ้นปี การศึกษา
จัดการข้อร้องเรี ยน/แบบฟอร์มการร้องเรี ยน

3. เอกสารแสดงผลการจัดการข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ทุกสิ้นปี การศึกษา
ของนักศึกษา
4. เที ย บเคี ย งผลการด าเนิ น งานกั บ หลัก สู ต ร 4. สรุ ป ผลการเที ย บเคี ย งผลการด าเนิ น งานกับ ทุกสิ้นปี การศึกษา
เดียวกันในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง หลักสูตรเดียวกันในสถาบันกลุ่มเดียวกัน
ประจัก ษ์ยืน ยัน (ผลการด าเนิ น งานต้อ งโดดเด่ น
กว่า)
ระบบการรับและแต่ งตั้งอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้างระบบการรับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร 1. เอกสารแสดงระบบการรับ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
ก่อนเปิ ดภาค
หลักสูตร
การศึกษา
2. สร้ า งระบบการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ 2. เอกสารแสดงระบบการแต่ ง ตั้ งอาจารย์
ก่อนเปิ ดภาค
หลักสูตร
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษา
2. นาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
3. รับสมัครอาจารย์
3. สรุ ป ผลการรั บ อาจารย์ (ถ้ามี ก ารรั บ อาจารย์
ก่อนเปิ ดภาค
ใหม่)
การศึกษา
4. แต่งตั้งอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร (ถ้ามีการ 4. คาสัง่ แต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ก่อนเปิ ดภาค
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร)
การศึกษา
3. การประเมินกระบวนการ
5. ประเมิ น กระบวนการรั บ อาจารย์ และจัด ท า 5. สรุ ปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ระหว่างปี การศึกษา
แผนการปรับปรุ งพัฒนา
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เกณฑ์ การประเมิน

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
6. ประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร และจัดทาแผนการปรับปรุ งพัฒนา (ถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรในปี
ที่ประเมิน)
4. การปรับปรุ งพัฒนา
7. ด าเนิ น การปรั บปรุ ง กระบวนการรั บ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรตามแผนการปรับปรุ งพัฒนา
ที่กาหนดไว้ในปี ที่ผ่านมา (ถ้ามีการเปลี่ยนอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
8. ดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ตามแผนการปรับปรุ งพัฒนาที่กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ น
(ถ้ามีการเปลี่ยนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร)
ระบบการบริหารอาจารย์ (อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร)
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้ างระบบการบริ ห ารอาจารย์ (การวางแผน
อัตรากาลัง)
2. นาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
2. สรรหาอาจารย์ใหม่ตามแผนอัตรากาลัง
3. การประเมินกระบวนการ
3. จัดประชุ มเพื่อสรุ ปผล และทบทวน ปรับปรุ ง
แผนอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม
4. การปรับปรุ งพัฒนา
4. ดาเนินตามแผนการปรับปรุ งอัตรากาลัง
ระบบการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร)
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้างระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
2. จัดทาแผนการพัฒนาอาจารย์ (1 ปี และ 5 ปี )

เอกสาร/หลักฐาน
6. สรุ ปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างปี การศึกษา

7. สรุ ปผลการปรั บปรุ งกระบวนการรั บ อาจารย์
ตามแผนการปรับปรุ งพัฒนาและแผนอัตรากาลัง

ระหว่างปี การศึกษา

8. สรุ ปผลการแต่งตั้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
ตามแผนการปรับปรุ งพัฒนา

ระหว่างปี การศึกษา

1. เอกสารแสดงระบบการบริ หารอาจารย์ (การ
วางแผนอัตรากาลัง)
2. สรุ ปผลการรับอาจารย์ตามแผนฯ
3. รายงานการประชุม/แผนอัตรากาลัง

ก่อนปี การศึกษา
ระหว่างปี การศึกษา
ระหว่างปี การศึกษา

4. สรุ ป ผลการด าเนิ นงานตามแผนการปรั บปรุ ง
อัตรากาลัง

สิ้นภาคการศึกษา

1. เอกสารแสดงระบบการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
อาจารย์
2. แผนการพัฒนาอาจารย์

ก่อนหรื อระหว่างปี
การศึกษา
ระหว่างปี การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
2. นาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

3. การประเมินกระบวนการ

4. การปรับปรุ งพัฒนา

5. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 4.1
4.2

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
3. ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การพัฒ นาอาจารย์ต าม 3. เอกสารแสดงการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ระหว่างปี การศึกษา
แผนการพัฒนาอาจารย์
เช่น การอนุมตั ิงบประมาณ รายงานผลการประชุม/
อบรม/สัมมนา รายงานการติดตามผลการนาไปใช้
เป็ นต้น
4. รายงานผลการพัฒ นาอาจารย์ต ามแผนการ 4. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ระหว่างปี การศึกษา
พัฒนาอาจารย์ต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร หลักสูตร
หลักสู ตรเป็ นประจา เพื่อผลักดันให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามแผนการพัฒนาอาจารย์
5. จัด ประชุ มเพื่อสรุ ป ผลการพัฒนาอาจารย์ตาม 5. รายงานการประชุ ม ที่ มี ว าระการสรุ ป ผลการ ระหว่างปี การศึกษา
แผนการพัฒนาอาจารย์ประจา และปรั บแผนการ พัฒนาอาจารย์ตามแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
พัฒนาอาจารย์ในปี ถัดไป
6. เอกสารเปรี ย บเที ย บแผนและแผนการพัฒนา
อาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์ประจาปี
7. (ร่ าง) แผนการพัฒนาอาจารย์ปีถัดไป ที่ปรับมา
จากผลของปี นี้
6. ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาอาจารย์ต าม 8. สรุ ป ผลการส่ ง เสริ มและพัฒ นาอาจารย์ต าม ระหว่างปี การศึกษา
แผนการพัฒนาอาจารย์ประจาปี ที่ ปรั บปรุ งมาจาก แผนการพัฒนาอาจารย์ประจาปี ที่ ปรั บปรุ งมาจาก
ผลการประเมินในปี ที่ผา่ นมา
ผลการประเมินในปี ที่ผา่ นมา
7. จัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 9. เอกสารแสดงแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตลอดปี การศึกษา

คุณภาพอาจารย์ รายงานผล 4 เรื่อง ดังนี้
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ 1. ค านวณร้ อ ยละของอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ 1. เอกสารแสดงผลการคานวณ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2. เอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา
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4.3

5.1

เกณฑ์ การประเมิน
2. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ค านวณร้ อ ยละของอาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ 3. เอกสารแสดงผลการคานวณ
ก่อนเปิ ดภาค
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
3. สรุ ปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ 4. เอกสารสรุ ป ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ม.ค.– ธ.ค.
หลักสูตร (ปี ปฏิทิน)
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร (ชื่ออาจารย์/ชื่อผลงาน/วดป. ของทุกปี ปฏิทิน
ที่ตีพิมพ์/แหล่งตีพิมพ์/ค่าน้ าหนัก)

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ รายงานผล 2 เรื่อง ดังนี้
1. การคงอยู่ ข องอาจารย์ (อาจารย์ 1. สรุ ปผลการคงอยู่ข องอาจารย์ใ นปี ที่ ป ระเมิ น 1. เอกสารแสดงจ านวนอาจารย์เปรี ยบเที ย บปี ที่
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
เที ยบกับปี ที่ ผ่านมา/สรุ ปผลการคงอยู่ของอาจารย์ ประเมินกับปี ที่ ผ่านมา/สรุ ปการรายงานผลการคง
ในปี ที่ประเมิน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน อยู่ รอบ 6 เดื อ น, 9 เดื อน และ 12 เดื อน ของปี ที่
ประเมิน
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
2. สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หาร 2. เอกสารสรุ ปผลการสารวจความพึงพอใจของ
หลักสูตร
อาจารย์ในหลักสูตร
3. จัด ประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผลการคงอยู่ข องอาจารย์ 1. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
และผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หาร หลักสูตร/แนวทางการปรับปรุ งพัฒนา (ถ้ามี)
หลักสู ตร เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป
การออกแบบหลักสู ตรและสาระรายวิชาในหลักสู ตร
1. สร้างระบบและกลไก
1. ทบทวนกระบวนการในการออกแบบหลักสู ตร 1. เอกสารแสดงกระบวนการในการออกแบบ
และสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

ตลอดปี การศึกษา

สิ้นภาคการศึกษา
สิ้นภาคการศึกษา

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
2. นาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ทบทวนการออกแบบหลักสู ตร เช่น หลักคิดใน 2. มคอ.2 (หลัก คิ ด ในการออกแบบหลัก สู ต ร/ สิ้นภาคการศึกษา
การออกแบบหลักสูตรปรับปรุ งหลักสูตร หรื อ การ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาหลัก สู ต ร เช่ น ผลการ
สารวจข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เป็ นต้น
สารวจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต หรื อบัณฑิต หรื อนักศึ กษา
หรื อ ผูป้ กครอง หรื อ สถานประกอบการ หรื อผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย หรื อ ผูท้ รงคุ ณวุฒิภ ายนอก เป็ น
ต้น)
3. บริ ห ารจัด การเปิ ดรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ มี ค วาม 3. รายงานประชุ ม คกก.บริ หารหลัก สู ต ร เพื่ อ สิ้นภาคการศึกษา
เหมาะสม เช่น จัดประชุมเพื่อพิจารณากระบวนวิชา พิจารณารายวิชาที่จะเปิ ดสอน
ที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4. ควบคุ ม ก ากับ การจัด ท ารายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ มี 4. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
ก่อนเปิ ดภาค
เนื้ อหาที่ทนั สมัย (ป.ตรี ) และเน้นการพัฒนาทักษะ หลักสูตร เพื่อติดตามและตรวจสอบ มคอ.3 และ 4
การศึกษา
ด้านการวิจยั และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (ป.โท-เอก)
เช่ น จัดประชุ มเพื่อติดตามและตรวจสอบ มคอ.3
และ 4
3. การประเมินผล
5. จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6
5. มคอ.5 และ มคอ.6
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
6. จัดทา มคอ.7
6. รายงาน มคอ.7
สิ้นปี การศึกษา
การปรับปรุงหลักสู ตรให้ ทนั สมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์ สาขานั้นๆ
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้างกระบวนการปรับปรุ งหลักสูตร
1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ
ก่อนเปิ ดภาค
ปรับปรุ งหลักสูตร
การศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร (ถ้ามี 2. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุ งหลักสูตร
ก่อนปรับปรุ ง
การปรับปรุ งหลักสูตร)
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เกณฑ์ การประเมิน
2. นาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

3. การประเมินผล

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
3. แสดงหลักสูตรฉบับปรุ งปรุ ง (ถ้ามีการปรับปรุ ง) ระหว่างปี การศึกษา
หรื อรายงานความก้าวหน้า (กรณี กาลังปรับปรุ ง)
หรื อ แสดงแผนการปรั บ ปรุ ง (กรณี ยงั ไม่ถึงรอบ
การปรับปรุ ง)

5. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 5.1

4. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ ปรั บ ปรุ ง
หลัก สู ต ร/ข้อ เสนอแนะ หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง
พัฒนากระบวนการในรอบต่อไป
5. ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตามแผนการ 5. สรุ ป ผลการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตามแผนการ
ปรับปรุ งพัฒนาในรอบที่ผ่านมา (ถ้ามีการปรับปรุ ง ปรับปรุ งพัฒนาในรอบที่ผา่ นมา
หลักสูตรในปี ที่ประเมิน)
6. จัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 6. เอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดี

การกาหนดผู้สอน
1. สร้างระบบและกลไก

1. สร้างกระบวนการพิจารณากาหนดผูส้ อน

4. การปรับปรุ งพัฒนา

5.2

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
3. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ถ้ า อยู่ ใ นระหว่ า งการปรั บ ปรุ งให้ ร ายงานผล
ความก้ า วหน้ า หรื อถ้ า ยัง ไม่ ถึ ง รอบของการ
ปรั บปรุ งหลักสู ตร ให้ระบุ ช่ วงระยะเวลาที่ จะท า
การปรับปรุ ง
4. จัด ประชุ ม เพื่ อสรุ ปผลการปรั บปรุ ง หลักสู ต ร
(ถ้ามีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี ที่ประเมิน)

2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

3. การประเมินผล

1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์
การพิจารณากาหนดผูส้ อน
2. จัด ประชุ ม เพื่อ พิจ ารณารายวิชาที่ จ ะเปิ ดสอน 2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
และการกาหนดผูส้ อนในแต่ละรายวิชา ในแต่ละ หลักสู ตร/เอกสารสรุ ปผลการกาหนดผูส้ อนในแต่
ภาคการศึกษา
ละรายวิชา
3. ประเมิ น อาจารย์ ผู ้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า 3. ผลการประเมินอาจารย์ผสู ้ อน
(ประเมินออนไลน์)

หลังการปรับปรุ ง

ไม่เกินรอบระยะ
ปรับปรุ ง 5 ปี
ตลอดปี การศึกษา

ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา
ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา
ก่อนสอบปลายภาค
การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน

4. การปรับปรุ งพัฒนา

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ 4. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร หลังสอบปลายภาค
ผูส้ อนในแต่ละรายวิชา เพื่อกาหนดแนวทางหรื อ หลัก สู ต ร เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น อาจารย์
การศึกษา
เป็ นการปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป
ผูส้ อน/แนวทางหรื อแผนการปรับปรุ งพัฒนาในปี
ถัดไป
5. ปรั บ ปรุ งการก าหนดผู ้ส อนตามแผนการ 5. แผนการปรับปรุ งพัฒนา/สรุ ปผลการดาเนินตาม สิ้นภาคการศึกษา
ประเมินอาจารย์ผสู ้ อนและ
แผนการปรับปรุ งพัฒนา

กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
1. สร้างกระบวนการกากับ ติดตาม
1. สร้างกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ 1. กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ก่อนเปิ ดภาค
การจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรี ยน จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรี ยนการ
การศึกษา
การสอน (เช่น การประชุม และอื่น ๆ )
สอน
2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
2. จัดประชุมเพื่อกากับ ติดตาม และตรวจสอบการ 2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
ก่อนเปิ ดภาค
จัดทา มคอ.3 และ 4 และวิธีการติดตามอื่น ๆ ตามที่ หลักสูตร/มคอ.3 และ 4/สรุ ปวิธีการติดตามอื่น ๆ
การศึกษา
กาหนดใน ข้อ 1
3. การประชุ มเพื่อวางแผน ติ ดตาม ทบทวนการ 3. รายงานประชุ ม ของ คณะกรรมการบริ ห าร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาค
จัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตร
การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
3. การประเมินผล

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
4. จัด ประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น กระบวนการก ากั บ 4. รายงานการประชุ มของคณะกรรมการบริ หาร
ก่อนเปิ ดภาค
ติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 หลักสูตร/แผนการปรับปรุ งพัฒนา
การศึกษา
และทาแผนปรับปรุ งพัฒนา
4. การปรับปรุ งพัฒนา
5. ปรั บ ปรุ งกระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และ 5. สรุ ป ผลการด าเนิ นงานตามแผนการปรั บปรุ ง
ก่อนเปิ ดภาค
ตรวจสอบการจั ด ท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม พัฒนาที่กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
การศึกษา
แผนการปรับปรุ งพัฒนาที่กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทบี่ ูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะ ป.ตรี)
1. กาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ
1. จัดประชุมเพื่อกาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการกับ 1. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
ก่อนเปิ ดภาค
การวิจัย การบริ การวิช าการ และการท านุ บ ารุ ง หลักสูตร
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
2. ดาเนิ นการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการ 2. มคอ.3/มคอ.5/สรุ ปผลการบูรณาการ (กิจกรรม/ ระหว่างเปิ ดภาค
วิ จั ย การบริ การวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง โครงการ)
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตามรายวิชาที่กาหนดไว้
3. การประเมินผล
3. ประเมินผลการบูรณาการตามรายวิชาที่กาหนด 3. มคอ.3/มคอ.5/สรุ ปผลการบูรณาการ(กิจกรรม/ สิ้นภาคการศึกษา
โครงการ)
4. จัดประชุมเพื่อสรุ ปผลการบูรณาการ
4. รายงานประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
สิ้นภาคการศึกษา
การทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ และการตีพมิ พ์ ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1 . ส ร้ า ง ร ะ บ บ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า 1. สร้ างระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และ 1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้คาปรึ กษาฯ/คาสั่ง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
การค้ น คว้ า อิ สระ/แต่ ง ตั้ งอาจ ารย์ ที่ ปรึ กษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาฯ
วิ ท ยานิ พนธ์ แ ละการค้ น คว้า อิ ส ระที่ มี ค วาม
เชี่ ยวชาญสอดคล้ อ งหรื อสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์

ก่อนปี การศึกษา
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5.3

เกณฑ์ การประเมิน
2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2. สรุ ปผลการด าเนิ น งานการควบคุ ม หั ว ข้ อ ตลอดปี การศึกษา
ให้ส อคล้อ งกับ สาขาวิช าและความก้า วหน้า ของ วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ เช่น สรุ ปหัวข้อ
ศาสตร์
วิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระของนักศึ กษาที่
อยูใ่ นความดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละคน
3. ช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์และ 3. เอกสาร/หลักฐานการให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ ตลอดปี การศึกษา
การค้ น คว้า อิ ส ระและการตี พิ ม พ์ ผ ลงานของ ปรึ กษา/สรุ ปผลการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทา
นักศึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
3. การประเมินผล
4. ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ 4. สรุ ปผลการประเมิน
สิ้นภาคการศึกษา
การค้นคว้าอิสระและประชุมสรุ ปผลการประเมิ น 5. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร สิ้นภาคการศึกษา
เพื่อกาหนดแนวทางหรื อแผนการปรับปรุ งพัฒนา หลักสู ต ร เพื่ อ พิ จ ารณาสรุ ป ผลการประเมิ น และ
ในปี ถัดไป
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป
4. การปรับปรุ งพัฒนา
5. ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษา 6. แผนการปรั บ พัฒ นาระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา สิ้นภาคการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระ ตามผลการ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า อิ ส ระ/สรุ ป ผลการ
ประเมินและแผนการปรับปรุ งในปี ที่ผา่ นมา
ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุ งพัฒนา
5. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 5.2
6. จัดทาแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 7. เอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตลอดปี การศึกษา
ยืนยัน
การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. สร้ า งระบบและกลไกการประเมิ น 1. สร้ างกระบวนการประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ตาม 1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ ก่อนปี การศึกษา
ผูเ้ รี ยน
กรอบ TQF (5 ด้าน) เช่น วิธีการประเมิน เครื่ องมือ ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบ TQF/เครื่ องมือที่
ที่ ใ ช้ป ระเมิ น กาหนดผูป้ ระเมิ น เป็ นต้น (มคอ.3 ใช้ในการประเมิน/วิธีประเมิน เช่น ผูส้ อนประเมิน
และ มคอ.4)
หรื อ นศ.ประเมินตนเอง หรื อเพื่อนประเมิน (มคอ.
3 และ มคอ.4)
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เกณฑ์ การประเมิน
2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ

3. การประเมินผล

4. การปรับปรุ งพัฒนา

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
2. ทาการประเมินผูเ้ รี ยนตามระบบการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ตามกรอบ TQF ที่สร้างขึ้น (มคอ.5 และ
มคอ.6)
3. ประเมิ นระบบการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตาม
กรอบ TQF กาหนดแนวทางปรับปรุ งพัฒนา (มคอ.
5 และ มคอ.6)
4. ปรับปรุ งระบบการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ตาม
กรอบ TQF ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาที่
กาหนดไว้ในปี ที่ผา่ นมา (มคอ.3 และ มคอ.4)

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. สร้างกระบวนการตรวจสอบ
1. สร้างกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา เช่น กระบวนการพิจารณาผล
การศึกษา (เกรด) เป็ นต้น
2. นากระบวนการไปปฏิบตั ิ
2. จัด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองผลการเรี ยน
(เกรด)
3. จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. เอกสารสรุ ป รายงานผลการประเมิ น ผลการ ระหว่างปี การศึกษา
เรี ยนรู ้ตามกรอบ TQF (มคอ.5 และ มคอ.6)
3. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ น /แนวทางหรื อ
แผนการปรับปรุ งพัฒนา (มคอ.5 และ มคอ.6)

หลังสิ้นภาค
การศึกษา

4. แผนการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาจากผลการประเมิ น
(มคอ.3 และ มคอ.4)/สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
แผนการปรับปรุ งพัฒนา (มคอ.5 และ มคอ.6)

หลังสิ้นภาค
การศึกษา

1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การพิจารณา
ผลการศึกษา (เกรด)

ก่อนปี การศึกษา

2. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการ
เรี ยน (เกรด)
3. มคอ.5 และ มคอ.6

ตามช่วงเวลาที่
กาหนด
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. สร้างกระบวนการกากับติดตาม
1. สร้างกระบวนการกากับ ติ ดตาม และประเมิ น
หลัก สู ต ร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เช่ น การ
ประชุม และอื่น ๆ
2. นากระบวนการไปปฏิบตั ิ
2. จัดประชุมเพื่อติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
มคอ.5 และ 6 (จัดทา มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา)
3. จัดประชุมเพื่อจัดทา มคอ.7 (ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี การศึกษา)
การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะบัณฑิต)
1. สร้างระบบและกลไกการประเมิน
1. สร้ างระบบการประเมิ น วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการ
ค้นคว้าอิสระ/คาสัง่ แต่งตั้งผูป้ ระเมินหรื อผูส้ อน

2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
3. ประเมินผล

4. การปรับปรุ งพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. กระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)/เอกสารคาสัง่
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร/มคอ.5 และ 6

ก่อนปี การศึกษา

ระหว่างปี การศึกษา

3. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร/มคอ.7

สิ้นปี การศึกษา

1. เอกสารแสดงกระบวนการขั้นตอนประเมิน การ
สอบวิทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และคาสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห รื อ ส อ บ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2. ท าการประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้น คว้า 2. เอกสารสรุ ปผลการประเมิ นวิท ยานิ พนธ์ และ
อิสระตามกระบวนการที่กาหนดขึ้นมา
การค้นคว้าอิสระ
3. ประเมินระบบการประเมินวิทยานิ พนธ์และการ 3. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ น /แนวทางหรื อ
ค้น คว้าอิ ส ระ และก าหนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง แผนการปรับปรุ งพัฒนา
พัฒนา
4. ปรับปรุ งกระบวนการประเมินวิทยานิ พนธ์และ 4. แผนการปรั บ ปรุ งพัฒนาจากผลการประเมิ น /
การค้นคว้าอิ สระ ตามแผนการปรั บปรุ งพัฒนาที่ สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุ งพัฒนา
กาหนดในปี ที่ผา่ นมา

ก่อนปี การศึกษา

ระหว่างปี การศึกษา
สิ้นภาคการศึกษา

สิ้นภาคการศึกษา
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5.4

6.1

เกณฑ์ การประเมิน
5. แนวปฏิบตั ิที่ดี ตัวบ่งชี้ 5.3

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
5. จัด ท าแนวทางปฏิ บัติ ที่ ดี โดยมี ห ลัก ฐานเชิ ง 5. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ตลอดปี การศึกษา
ประจักษ์ยนื ยัน
หลักสู ต ร/แผนการปรั บปรุ ง พัฒ นาสื่ อสนับ สนุ น
การเรี ยนรู ้
ผลการดาเนินงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1. ดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน 12 ข้อ 1. เอกสารสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ 12 ตลอดปี การศึกษา
(ท้ายเล่ม มคอ.2) ให้ครบถ้วนทุกข้อตามที่ ได้ระบุ ข้อ (มคอ.7)
ไว้ในแต่ละปี
2. เอกสารหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง /ประกอบผลการ ตลอดปี การศึกษา
ดาเนิ นงานในแต่ละตัวบ่ งชี้ ผลการดาเนิ นงาน 12
ข้อ เช่น อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ
80 เข้ า ร่ วมประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ทบทวนการด าเนิ น งานของหลัก สู ต ร เอกสาร
ประกอบหรื อ รายงานการประชุม เป็ นต้น

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระบบการดาเนินงาน, จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ , กระบวนการปรับปรุง)
1. สร้างระบบและกลไก
1. สร้ างระบบการดาเนิ นงานของหลักสู ตร โดย 1. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ
การมีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อให้ ด าเนิ นงานของหลั ก สู ตรเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งสิ่ ง
มีสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เช่น การประชุมอาจารย์ สนับสนุ นการเรี ยนรู ้/คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจา
ประจาหลักสู ตร พิจารณาผลการประเมิ นในเรื่ อง หลักสูตร
สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู /จานวนสิ่ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ เพื่ อ จัด ท าแผนพัฒ นาเสนอต่ อ วิ ท ยาลัย
เป็ นต้น

ก่อนปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้

เกณฑ์ การประเมิน

2. การนาระบบกลไกไปปฏิบตั ิ
3. การประเมินผล

4. การปรับปรุ งพัฒนา

5. แนวปฏิบตั ิที่ดี

สิ่งทีต่ ้ องดาเนินการ
2. สร้างกระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษา และอาจารย์ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
4. สารวจความพึงพอใจของนักศึ กษาและอาจารย์
ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจของนัก ศึ กษาและอาจารย์ต่ อ สิ่ ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู ้ที่มีความจาเป็ น และเหมาะสม
6. เสนอแผนการปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
7. ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาสิ่ ง สนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ ตาม
แผนการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาที่ ม หาวิ ท ยาลัย อนุ ม ัติ
(กรณี มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ )
8. จัด ท าแนวทางปฏิ บัติ ที่ ดี โดยมี ห ลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ยนื ยัน

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2. เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การประเมิน ก่อนปี การศึกษา
ความพึงพอใจและการปรับปรุ งผลการประเมิน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษาและ
อาจารย์ ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
4. สรุ ปผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
5. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ต ร/แผนการปรั บปรุ งพัฒ นาสิ่ ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู ้
6. แผนการปรับปรุ งสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7. สรุ ปผลการปรับปรุ งตามแผนฯ เช่น การอนุมตั ิ
งบประมาณการจัดหา จัดซื้อสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เป็ นต้น
8. เอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดี

ก่อนปี การศึกษา
ระหว่างปี การศึกษา
สิ้นภาคการศึกษา

สิ้นภาคการศึกษา
สิ้นปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา
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แผนการประชุ ม คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร หรือ อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร ระดับหลักสู ตร ประจาปี การศึกษา 2561
การประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ก่อนปี การศึกษา
หรือ อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ม.ค.– มี.ค. 61 เม.ย.61
1. จัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร เพื่ อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการจัดการเรี ยนการสอน

เป็ นประจา
2. รายงานผลการพัฒ นาอาจารย์ต ามแผนการพัฒ นา
อาจารย์ประจาปี
3. พิจารณาการเปิ ดรายวิชาต่าง ๆ และการกาหนดผูส้ อน

4. การติดตาม ตรวจสอบ และสรุ ปผลการจัดทา มคอ.3
และ มคอ.4 ภาคการศึกษา1/2561
5. การวางแผนแก้ไ ขปั ญ หาตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น มคอ.5,
มคอ. 6 และ มคอ.7 ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
6. พิจารณาก าหนดรายวิช าที่ จะบู รณาการกับการวิ จ ัย
การบริ ก ารวิชาการ และการทานุ บารุ งศิ ล ปวัฒนธรรม
ภาคการศึกษา1/2561
7. สรุ ป ผลการเตรี มความพร้ อ มก่ อ นเข้า ศึ ก ษา และ
กาหนดแผนปรับปรุ งพัฒนาในปี ถัดไป
8. พิจารณาการเปิ ดรายวิชาต่าง ๆ และการกาหนดผูส้ อน
ภาคการศึกษา 2/2561
9. การติดตาม ตรวจสอบ และสรุ ปผลการจัดทา มคอ.5
และ มคอ.6 ภาคการศึกษา1/2561
10. การติดตาม ตรวจสอบ และสรุ ปผลการจัดทา มคอ.3
และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 2/2561
11. การหารื อถึ งปั ญหาที่พบในภาคการศึกษาที่ 1/2561
เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค.61

ก.ย.61













ปี การศึกษา 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61
























ม.ค. 62 ก.พ. 62





มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62
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การประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ก่อนปี การศึกษา
หรือ อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ม.ค.– มี.ค. 61 เม.ย.61
12. พิจารณากาหนดรายวิชาที่ จะบูรณาการกับการวิจยั
การบริ ก ารวิชาการ และการทานุ บารุ งศิ ล ปวัฒนธรรม
ภาคการศึกษา2/2561 มีการบูรณาการไม่ครบถ้วน
13. พิจารณาผลการประเมิ นอาจารย์ผูส้ อน 1/61 เพื่ อ
กาหนดแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
14. พิ จารณาผลการประเมิ น อาจารย์ผู้สอน 2/61เพื่ อ
กาหนดแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา
15. การติดตาม ตรวจสอบ และสรุ ปผลการจัดทา มคอ.5
และ มคอ.6 ภาคการศึกษา 2/2561
16. การหารื อถึ งปั ญหาที่พบในภาคการศึ กษา 2/2561
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
17. สรุ ปผลการรับนักศึกษา ปี 2561
18. สรุ ปผลการดาเนิ นงาน กิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริ ม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21
19. พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ และจัด ท า
แผนการปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
20. ประเมินกระบวนการกากับ ติ ดตาม และตรวจสอบ
การจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และกาหนดแนวทางหรื อ
แผนปรับปรุ งพัฒนา
21. สรุ ปผลและทบทวนแผนอัตรากาลัง

22. สรุ ปผลการคงอยูข่ องอาจารย์

23. สรุ ปผลความพึ งพอในของอาจารย์ต่อการบริ ห าร
หลักสูตร และกาหนดแนวทางปรับปรุ งพัฒนา
24. ประชุมเพื่อจัดทา มคอ.7

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค.61

ก.ย.61

ปี การศึกษา 2561
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61








ม.ค. 62 ก.พ. 62





มี.ค.62



















พ.ค.62







เม.ย.62
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การประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ก่อนปี การศึกษา
หรือ อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ม.ค.– มี.ค. 61 เม.ย.61
25. สรุ ปผลการบูรณาการ ปี การศึกษา 2561
26. ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเรี ยน (เกรด)
เตรียมการ ปี การศึกษา 2562
27. พิจารณาการเปิ ดรายวิชาต่าง ๆ และการกาหนด
ผูส้ อน ภาคการศึกษา 1/2562
28. วางแผนแก้ไขปั ญหาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5, 6 และ
7 ของปี การศึกษา 2561 และจัดทาแผนแนวทางการแก้ไข
เพื่อดาเนินการในปี การศึกษา 2562
29. การติดตาม ตรวจสอบ และสรุ ปผลการจัดทา มคอ.3
และมคอ.4 ภาคการศึกษา 1/2562

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค.61

ปี การศึกษา 2561
ก.ย.61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

ตามช่วงระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด

ม.ค. 62 ก.พ. 62

มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62








