
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
3.1 การรับนักศึกษา 
 

-  การรับนักศึกษา 
 

- วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ มีความเหมาะสม 
- ได้นักศึกษา จ านวนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน และมี

เวลาเพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 

-  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

 

- ส าหรับกรณีท่ีพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนขาดความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องด าเนินการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ---->ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียน 

- การจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร ให้พิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีได้
ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา (ค าอธิบายเพิ่มเติม 4 ก.ค. 59) 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

-  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตร ี

 

- นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ อยู่อย่างมีความสุข 
- อัตราการลาออกกลางคันน้อย 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ 

-  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

 
 
 

- นักศึกษามีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โดย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 



ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 
 
 
 
 

-  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-  อัตราการส าเร็จการศึกษา 

 
(ค าอธิบายเพิ่มเติม 4 ก.ค. 59) 

-  ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
 
 
 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

 

-  การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส 
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร 

 
(ค าอธิบายเพิ่มเติม 4 ก.ค. 59) 
 

-  การบริหารอาจารย์ - มีแผนบริหารบุคลากร ท้ังอัตราก าลัง การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ การธ ารงรักษา การหา
ต าแหน่งทดแทน(เกษียณ/ลาศึกษาต่อ) แผนพัฒนาอาจารย์ แผนบริหารความเส่ียง(อาจารย์เกิน 
/ ขาด / ลาออก) 

- มีการมอบหมายภาระงานท่ีเหมาะสม (มีความชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์) 

-  มีสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจ 
-  มีการยกย่องและธ ารงรักษา 
 

-  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ -  เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา 
-  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา 
-  มีกลไกลการส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ 
-  มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์/KMแลกเปล่ียนความรู้ 
-  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
-  มีการก ากับให้อาจารย์น าผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 

โดย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 



ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 
 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค าอธิบายเพิ่มเติม 4 ก.ค. 59) 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของโปรแกรมวิชา/

คณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ้

- มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 
(**ควรมีการส ารวจความต้องการ**) 
 

-  จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

- มีส่ิงสนับสนุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
(ค าอธิบายเพิ่มเติม 4 ก.ค. 59) 

 

-  กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
- มีการประเมินติดตามภายหลังการปรับปรุงแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

-  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูล
ท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร มีหลักคิดท่ีสมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

- มีการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงรายวิชา อยู่ตลอดเวลา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

-  การพิจารณาก าหนดผู้สอน - ผู้สอนมีความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน 

-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

- มี มคอ. 3 , มคอ. 4 ท่ี 
ตามเวลาท่ีก าหนด   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตรงกับ มคอ.2 
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

-  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน - ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีวางไว้  
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

-  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

- มีรายวิชาท่ีเน้นกระบวนการปฏิบัติจริง  
- ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ เป็นผลให้นักศึกษามีทักษะหรือ

คุณลักษณะท่ีต้องการ 
-  การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตร ี
- มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการพันธกิจ 
- ผลท่ีเกิดจากการบูรณาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 

ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา) 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
 
 
 
 

-  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

- บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบ TQFของหลักสูตร ---->คุณภาพบัณฑิต (ตบช.2.1) 
- นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบ TQF ของรายวิชา ---> การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

-  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

- ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้แล้วใน มคอ.3 
- การประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม--->สะท้อนความสามารถของผู้เรียน (เกณฑ์ /

เครื่องมือ/วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมีความถูกต้อง การกระจายของผลการเรียนมีความ
เหมาะสม) 

โดย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 



ตัวบ่งชี้ ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของตัวบ่งชี้ 
5.3 การประเมินผู้เรียน (ต่อ) -  การก ากับการประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

- มี มคอ. 5 , มคอ. 6 , มคอ. 7 ท่ี 
ตามเวลาท่ีก าหนด   
สอดคล้องกับ มคอ.3  
ถูกต้อง สมบูรณ์  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 


