
แผนผังระบบและกลไก
ตามตัวชี้วดัประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานวิจัยและพฒันาระบบประกันคุณภาพ



คํานํา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู
และทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาตลอด ซึ่งในปการศึกษา 2557 นี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนใหม โดยมุงเนนท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตั้งแตการวาง
ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสราง
ความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิต และสงเสริม สนับสนุนการกํากับตดิตามการดําเนินงานของคณะและสถาบัน
ใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการท่ีจะพัฒนาระบบ
และกลไกตางๆ ใหตอบสนองตัวชี้วัดในระดับหลักสูตร จึงไดจัดทําแผนผังระบบและกลไกตามตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน

งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

6 มีนาคม 2558



สารบัญ

หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
ระบบการรับนักศึกษา 1
ระบบการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 2
ระบบการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร 3
ระบบอาจารยที่ปรึกษา/การใหคําปรึกษาดานวชิาการ 4
ระบบลงทะเบยีนตามอัธยาศัย 5
ระบบการเทียบโอนหนวยกิต 6
ระบบสนับสนนุทนุการศึกษา 7
ระบบพฒันาศักยภาพนักศึกษา 8
ระบบจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 9
ระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 10
ระบบการแตงตัง้อาจารยประจาํหลักสูตร 11
ระบบการบริหารอาจารย 12
ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 13
ระบบการรับอาจารยใหม 14
ระบบการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร 15
ระบบการเสนอและอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 16
ระบบการกํากับกระบวนการเรียนการสอน 17
ระบบการประเมินผูเรียน 18
ระบบประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 19
ระบบการติดตามและการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 20
ระบบการแตงตัง้อาจารย/อาจารยพิเศษ 21
ระบบการเตรียมความพรอมทางกายภาพ 22
ระบบสนับสนนุคอมพิวเตอรและเครือขาย 23
ระบบสิง่สนับสนุนการเรียนรู 24
ระบบจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ 25
ระบบการจัดอบรม/กิจกรรมภาษาอังกฤษ 26
ระบบการสงเสริมพัฒนาทักษะดานภาษา 27



สารบัญ (ตอ)

หนา

ระบบการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 28
ระบบการสงเสริมกิจกรรมการฝกภาษาในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 29
ภาคผนวก

- แบบประเมนิสําหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา

- แบบประเมนิสําหรับอาจารยในการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา

- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ ตอการปฏิบัตงิานและอัตลักษณของบณัฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา

- แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต



1 :

เปนไปตามเปาหมาย

ระบบการรับนักศึกษา

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

สาขาวิชาประชุมกาํหนดเปาหมาย
จํานวนรับนกัศึกษา

นํา (ราง) แผนการรับนักศึกษาเสนอ
กรรมการตางๆ เพื่อพิจารณา

ตามลําดับ

มหาวิทยาลัยประกาศ
รับนักศึกษา

จัดทําคูมือการสมัครเรียน,แผนพับ
และเอกสาร ประชาสัมพันธที่

เกี่ยวของ

ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา

รับสมัครตามรอบการเปดรับสมัคร

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ

สอบคัดเลือกตามเกณฑ

ประกาศผลสอบ

รายงานตัว
นักศึกษาใหม

สรุปรายงานจํานวนนักศึกษาที่รายงาน
ตัวเปนนักศึกษาใหมแจงสาขาวิชา/

เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารวิชาการ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1 .  ส ง เอกสารประชา สัมพันธ การ รับ
นักศึกษาฯ ไปยังสถานศึกษาตางๆ
2. เผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย,ส่ือ
ออนไลนตางๆ
3. การแนะแนวการศึกษาตอตามโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ใกลเคียง

1. สอบความรูความสามารถทั่วไป
2. สอบวัดแววความเปนครู (ค.บ. 5 ป)
3. สอบสัมภาษณ

ไมเปนไปตามเปาหมาย

จัดการความรู

แนวปฏบิัติที่ดี
(BP)

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน



2 :

ระบบการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมรวมกับสํานักงานเสรมิวิชาการเพ่ือกําหนดปฏิทินกิจกรรม

ประชุมวางแผนเตรยีมความพรอมดานรายละเอียดกิจกรรม

ทดสอบนักศึกษากอนอบรมปรับพ้ืนฐาน

ประเมินความพึงพอใจ

แนวปฏิบัติท่ีดี

ทดสอบนักศึกษาหลังอบรมปรับพ้ืน

ดําเนินการอบรมปรับพ้ืน
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินงาน

-รูปแบบกิจกรรม
-ผูสอน
-ตํารา/สื่อ
-สถานท่ี
-คาใชจาย (ถาม)ี



3 :

ระบบการเตรียมความพรอมดานคอมพิวเตอร

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักคอมพิวเตอร

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษาวางแผนเพ่ือลงทะเบียนรายวิชา
4000115 หรือ  4000117

อบรมเตรียมความ
พรอมในการสอบ

สมัครสอบมาตรฐาน IT

ออนไลน

ติดตามผลการอบรม

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

ผลการเรียน
ผานเกณฑ

(เกรด B ขึ้นไป)

ตรวจผล
การสอบ

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

รับเกียรติบัตร

รับเกียรติบัตร

ใช

ไมใช

ไมผาน

ผาน



4 :

ระบบอาจารยที่ปรึกษา/การใหคําปรึกษาดานวิชาการ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

มหาวิทยาลยัแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

จัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษา
(สสว.)

จัดทําแผนงานใหคําปรึกษาดานวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา

ประเมินผลการดาํเนินงาน

งา

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

ให
คําปรึกษา

ดานวิชาการ

ใหคําปรึกษา
ดานทักษะ

ชีวิต

การจัดทําขอมูล
สารสนเทศ
นักศึกษา

จัดการความรู

งา

แนวปฏิบัติท่ีดี

สาขาวิชาเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

จัดการความเสีย่งในดานตางๆ

ใหคําปรึกษาในปญหา
ดานเศรษฐกิจ

(สงตอระบบสนับสนุนทุนการศึกษา)

ใหคําปรึกษา
วิทยานพินธ

(กรณีบัณฑิตศึกษา)
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ระบบลงทะเบียนตามอธัยาศัย

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษาวางแผนการเรียนตามแผนการศึกษา
ในคูมือนักศึกษา

ตรวจสอบแผนการศึกษาและตารางเรียนในภาคเรียน
ท่ีจะลงทะเบียน

เลือกรายวิชา GE ที่ตองการ
ลงทะเบียนระบบแจงชื่อ

รายวิชา GE ชื่อผูสอน และวัน
เวลาที่ทําการสอน

นํารายวิชาตามแผนเขาสูระบบการลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน และรายวิชา GE
ท่ีจะลงทะเบียน

ยืนยันการลงทะเบียน

เลือกรายวิชา
GE ใหม

ไมผาน

ผาน



6 :

ระบบการเทียบโอนหนวยกิต

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษาเขียนคํารองขอโอน

พนกําหนดลงทะเบยีนตองเสยี
คาปรับ แตถาเกิน 60 วัน ถือวา

หมดสิทธ์ิการโอน

ยื่นอาจารยท่ีปรึกษาตอความเห็นชอบ

ยื่นตองานทะเบียนพรอมสําเนาหลักฐาน

งานทะเบียนสํานักสงเสริมวิชาการเพ่ือเสนอ
กรรมการบริหารวิชาการพิจารณา

นักศึกษาขอรับประกาศของมหาวิทยาลัยจาก
งานทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานในการชําระ

คาลงทะเบียน

มหาวิทยาลยัทําประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับ
อนุญาตโอน

นักศึกษาเขียนคํารองใหงานทะเบยีนบันทึก
รายวิชาท่ีขอโอน

นักศึกษาขอรับใบรายงานผล
การศึกษาตัวจริงคืนท่ีงานสงเสริม

วิชาการฯ
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ระบบสนับสนุนทุนการศึกษา

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกดานนักศึกษา

ผูควบคุม
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กองพัฒนานักศึกษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

สํารวจนักศึกษาท่ีตองการทุนการศึกษา

จัดนักศึกษาตามขอกําหนด

ทุนเรียนดมีี
เงินเดือน

ทุนคนดีมีท่ีเรยีน ทุนพัฒนานักศึกษา
พิการ

ทุน กยศ.

สัมภาษณผูขอรับทุน

ประกาศผลผูไดรับทุน

ประเมินผลการดาํเนินงาน

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกดานนักศึกษา

ผูควบคุม
- กองพัฒนานักศึกษา
- สํานักคอมพิวเตอร
- สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

จัดทําสมดุกิจกรรมสําหรับนักศึกษา

จัดทําแผนงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

จัดทําปฏิทินกิจกรรมและจดักิจกรรมตามแผน

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

ประเมินผลการดาํเนินงาน

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

แผนงานงบประมาณและทรัพยากร

แผนงานดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. ดานความเปนพลเมือง สันทนาการ
และศิลปวัฒนธรรม
3. ดานทักษะที่จาํเปนในศตวรรษที่ 21
เชน ทักษาการเรียนรู ทักษะการใชชีวิต
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดานกิจกรรมอิสระ/ชุมนุม

แผนงานสนับสนุนทุนการศึกษา

แผนงานสรางเครือขายพัฒนา
นักศึกษา
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ระบบจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกดานนักศึกษา

ผูควบคุม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

ประชุมกรรมการดําเนินงานดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กําหนดแผนงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เสนอแผนงาน
แกคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมตามแผน
การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไมอนุมัติ

อนุมัติแผน
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ดําเนินการไดใน
ระดับหลักสูตร

ไมสามารถดําเนินการ
ไดในระดับหลักสูตร

สามารถดําเนินการได
โดยหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ไมสามารถดําเนินการ
ไดโดยหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานนักศึกษา

ผูควบคุม
กองพัฒนานักศึกษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษาแจงขอรองเรียนที่
หลักสูตร/คณะ/กองพัฒนานักศึกษา
ตามชองทาง (แบบฟอรม/Online)

สงเร่ืองดําเนินการโดย
หนวยงานภายนอก

สงเร่ืองใหหนวยงานระดับสูงขึ้น
(คณะ/กองพัฒนานักศึกษา)

ต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ขอรองเรียน

ประเมินผลการดําเนินงาน

หนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการ

แจงผลการดําเนินการ

พิจารณาขอ
รองเรียน

หลักสูตรดําเนินการ

แจงผูรองเรียน

จัดการความรู

แนวปฏบิัติที่ดี

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

สงเรือ่งให
หลักสูตรพิจารณา

ขอรองเรียน

ประเมินผลและแกไข
ขอรองเรียน

จัดการความรู

แนวปฏบิัติที่ดี

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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อัตรากําลังไมเพียงพอ

มีอัตรากําลังแตไมตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังไมเพียงพอ/
ไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน

ระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานอาจารย

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

หลักสตูรสํารวจ/ วิเคราะห
อัตรากําลังระยะเวลา 5 ป

เขาระบบการรับอาจารยใหม

สรรหาอาจารยประจําหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

นําเสนออนุมัติและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสตูร

โดยผานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

สรุปผล
ระบบการพัฒนาอาจารย

สรรหาอาจารยจากสาขากลุม
หรือกลุมวิชาอื่นที่ตรงตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

มีอัตรากําลัง
เพียงพอ

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

ประเมินผลการดาํเนินงาน
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ระบบการบริหารอาจารย

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานอาจารย

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

สํารวจ/ วิเคราะห
ภาระงานและอัตรากําลัง

ระยะเวลา 5 ป

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

จัดทําแผนบริหารอาจารยใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา

จัดทําภาระงานอาจารย /
เกณฑการประเมินการปฏิบตัิงาน /

ปรับปรุงระเบียบใหมคีวามโปรงใส

ดําเนินการตามแผนบริหาร

ควบคุม
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน

รายงานผลการดําเนินงานแกคณะ/
มหาวิทยาลยั

ประเมินผลการดาํเนินงาน

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานอาจารย

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

จัดทําแผนพัฒนาอาจารยระยะยาว
รายบุคคล (3 หรือ 5 ป)

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

จัดทํางบประมาณในการพัฒนา
อาจารยตามแผนพัฒนาระยะยาว

(3 หรือ 5 ป)

จัดทํางบประมาณในการพัฒนา
อาจารยรายป

ดําเนินการตามแผนพัฒนารายป

ประเมินผลการดาํเนินงานรายป

รายงานผลการดําเนินงาน
แกคณะ/มหาวิทยาลัย

รวบรวมและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนยะยาว (3 หรือ 5 ป)

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี
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ระบบการรับอาจารยใหม

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานอาจารย

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

สํารวจ/ วิเคราะหอัตรากําลัง
ระยะเวลา 5 ป

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

กําหนดคุณสมบตัิประจําตําแหนงตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร/
ตามเกณฑมหาวิทยาลยั

ประกาศรับสมคัรอาจารยตามระเบียน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

คัดสรรบุคลากรโดยใชกระบวนการ
ตามประกาศรับสมัคร

เปดรับกรณีพิเศษ

ประเมินผลการดาํเนินงาน

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

ประกาศผลผูท่ีผานการคัดเลือกและ
กําหนดวันรายงานตัว

ระบบการพัฒนาอาจารย
มีอัตรากําลังเพียงพอ

ไมผาน

ผาน
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ระบบการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 เมษายน 2558

สาขาสํารวจความเปนไปไดในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

เสนอมหาวทิยาลัยแตงตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร ดาํเนินการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรทําราง มคอ.2 และวิพากษหลกัสูตร

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร นาํเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ

ผาน

ปรับปรุงแกไข

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร นาํเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรกอนเขาสภาวิชาการ ปรับปรุงแกไข

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร นาํเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ

ไมผาน

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร นาํเสนอหลักสูตร
ตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร นาํเสนอหลักสูตรตอสภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร จดัทําเอกสารตางๆ ให สสว. เสนอ สกอ.

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ประเมนิผลการดําเนนิงาน

จัดการความรู

แนวปฏิบัตทิี่ดี

ไมผาน

ปรับปรุงแกไข
ไมผาน

ปรับปรุงแกไข
ไมผาน

ไมผาน
ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงผลการ
ดําเนนิงาน

คณะกรรมการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
หลักสูตร

จัดทําเอกสาร
ตางๆ เสนอ

สมาคมวิชาชีพ

มหาวิทยาลัย
แจงคณะและ
ผูเกี่ยวของ

ทราบ
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ระบบการเสนอและอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักงานบัณฑติศึกษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษายื่นเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอสาขาวิชา

สาขาวิชาพิจารณารายช่ือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

สาขาวิชา
พิจารณาหวัขอ
วิทยานพินธ

นักศึกษาปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษา,ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการการสอบ
โครงราง กําหนดวันสอบโครงรางวิทยานิพนธ

นักศึกษายื่นคํารองสอบโครงรางตอสํานักงานบัณฑติศึกษา

นักศึกษารับหนังสือเชิญกรรมการจากสํานักงานบัณฑิต

นักศึกษาสอบโครงรางตามกําหนดการ

ท่ีปรึกษาหลักแจงผลการสอบตอสาํนักงานบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาดําเนินการปรับแกตามความเห็นกรรมการสอบ
ภายใน 30 วัน

แกไขหัวขอ

ไมผาน

ผาน
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ระบบการกํากับกระบวนการเรียนการสอน

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักงานบัณฑติศึกษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

ประเด็นการพิจารณา

วิธีการสอน

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

กระบวนการเรียน
การสอนท่ีมี

คุณภาพ

สาขาวิชา ผูรับผิดชอบรายวิชาประชุมหารือ  วิธีการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลการเรียน

มคอ. 3-6 แบบฟอรมการประเมิน นศ. การวิพากษขอสอบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประเมินความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร

ประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนการสอน คณะ

กรรมการ
ประจํา

หลักสูตร

คณะ
กรรมการ
บริหาร
คณะ

สง
สสว.

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบการประเมินผูเรียน

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักงานสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยประกาศปฏิทินการศึกษาประจําภาคเรียน

สาขาวิชา
ตรวจสอบผล
การประเมิน

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา

นักศึกษาสอบ
ไมผาน

อาจารยผูสอนและผูเรียนรวมกันกาํหนดเกณฑการ
ประเมินตนเองใน มคอ.3 และ 4

ผูสอนจัดการเรียนรูและประเมินการสอน
ตาม TQF

ดําเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค
ตามเกณฑที่ไดกําหนดไว

แจงผลการสอบกลางภาค/สอบเกบ็คะแนน

ดําเนินการสอบปลายภาค

สงผลการประเมิน

สงผล มคอ.5,6,7

คณะ

มหาวิทยาลัย

นักศึกษา
สอบผาน

ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

จัดการความรู

จัดการความรู แนวปฏบิัติที่ดี

จัดการความรู

แนวปฏบิัติที่ดี

แนวปฏบิัติที่ดี
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ไมเปลี่ยน

เปลี่ยน

ระบบประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักงานบัณฑติศึกษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธโดยยืน่ บศ.7

นักศึกษาขอ
เปลี่ยนแปลงหัวขอ

วิทยานิพนธ

ถาเปลี่ยนแปลง
ใหย่ืนแบบ บศ.9

นักศึกษาดําเนินการสอบ โดยประเมินผลตามแบบ บศ.8

รายงานผลสอบ บศ. 11-13

จัดการความรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบการติดตามและการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

กลุมวิชา/ผูรับผิดชอบรายวิชา

จัดทํา มคอ.4 และตารางหมุนเวยีนการฝกปฏิบัติ
ระบุวัตถุประสงครายวิชา แหลงฝก ระยะเวลาการฝกประสบการณที่ตองการ

ประสานงานแหลงฝก

ไมผาน
เสนอกรรมการบริหาร

หลักสูตร

ธุรการการเงิน ยานพาหนะ

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ติดตามการฝกปฏิบัติงาน

ประเมินผล

กลุมวิชา

เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา

เสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผาน

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

จัดการความรู แนวปฏบิัติที่ดี
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ระบบการแตงตั้งอาจารย/อาจารยพิเศษ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานการเรียนการสอน

ผูควบคุม
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

ผูรับผิดชอบรายวิชา

เสนอแตงตั้งอาจารย (หรืออาจารยพิเศษ)

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ

ไมผาน เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผาน

ผาน

สภาวิชาการ (กรณีอาจารยพิเศษ)
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ระบบการเตรียมความพรอมทางกายภาพ
(หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมการเรียนรู)

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
-สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-สํานักงานอธิการบดี

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

ผูท่ีเก่ียวของสํารวจจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ สถานท่ี
ความพรอม สภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ีสาํหรับนักศึกษา

ทําการเรียนการสอน, ทํากิจกรรม

เช็คจํานวนนักศึกษาเขาใหมและนักศึกษาท่ีมีอยูเดิม จาํนวนรายวิชาท่ี
เปดสอน (การใชหองเรียนตามประเภทรายวิชา)

จัดหองเรียนหองปฏบิัติการใหเหมาะสมกับรายวิชาและ
จํานวนนักศึกษา

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอความพรอมทางดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมการเรยีนรู

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบสนับสนุนคอมพิวเตอรและเครือขาย

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สํานักคอมพิวเตอร

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

สํานักคอมพิวเตอรดําเนินการสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
ใหมีความเพียงพอและครอบคลุมตอการใชงาน

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย

แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน และดําเนินการประชุมเพ่ือหาแนว
ทางแกไขปญหาจากขอมลูท่ีไดทําการสํารวจในขอท่ี 1

แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินจัดซือ้ จัดจางอุปกรณคอมพิวเตอรและ
วางระบบเครือขาย/ดําเนินงานจัดซื้อ จัดจาง

ประเมินผลความพึงพอใจ ท่ีมีตอความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร
และเครือขาย

ผลการประเมิน

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
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ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

กําหนดผูรับผดิชอบดานทรัพยากรสารสนเทศ

จัดสรรงบประมาณ สํารวจความตองการ ตรวจสอบและวิเคราะห
ความตองการ

จัดการความรู

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการทางเทคนิค ประชาสัมพันธ

แนะนําจัดทําคูมือการใช

ประเมินผลการใชบริการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
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ระบบการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

ประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเขารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

กําหนดปฏิทินการสอบ

วิเคราะหผลการทดสอบ และเก็บขอมูลในรูป Excel

-สําหรับนักศึกษา
-สําหรับอาจารย
-สําหรับบุคคลท่ัวไป

ประชาสมัพันธ
-ตารางการทดสอบ

-ขอปฏิบัติในการสอบตางๆ

ผูเขาสอบจองตารางสอบดวยตนเอง /
ตัวแทนจองตารางสอบ

จัดทดสอบภาษาอังกฤษ

พิมพวุฒิบัตรผูสอบผาน

ประเมินผล

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

-เว็บไซต
-ปายไวนิล
-บันทึกขอความ

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบการจัดอบรม/ กิจกรรมภาษาอังกฤษ

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

รวบรวมขอมลู

-รายละเอียดหลักสูตรท่ีผู
อบรมสนใจ
-จํานวนผูอบรม/กําหนดวัน
-จัดหาผูสอน/เตรียมหลักสูตร
-กําหนดคาใชจาย

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

จัดดําเนินการ

-กําหนดการ
-สถานท่ีจัดอบรม
-เน้ือหา/ สื่อ
-จัดคณะผูรบัผิดชอบ
หลักสตูร

-ตรวจสอบคณุภาพการอบรม

ประเมินผล
-จัดทดสอบหลังเรียน/อบรม
-สอบถามความพึงพอใจ
-ผลคะแนนความรูท่ีเพ่ิมข้ึน
-จัดพิมพวุฒิบัตร

แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมเตรียมความพรอม

-ประชาสัมพันธขอมลูการ
อบรม
-จัดทดสอบกอนเรียน
-จัดฝกอบรม
-ตรวจสอบคณุภาพการอบรม

รายงานผล - เว็บไซต
- เฟซบุก
- รูปเลมรายงาน

ปรับปรุงผลการ
ดําเนนิงาน
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ระบบการสงเสริมพัฒนาทักษะดานภาษา

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

รายงานผลการพัฒนาภาษาผานฐานขอมูล

ประเมินผลทักษะท่ีเพ่ิมข้ึน

ประเมินผลความพึงพอใจ

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

ทดสอบเพ่ือวัดระดับภาษาอังกฤษกอนจบการศึกษา

-นักศึกษา
-อาจารย
-คณบดี
-ผูสอน
ภาษาอังกฤษ
-โปรแกรม Ellis
-NPRU test

ทดสอบเพ่ือวัดระดับภาษาอังกฤษกอนพัฒนา
-โปรแกรม Ellis
-NPRU test

แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมกําหนดแนวทางการสรางระบบพัฒนา

ดําเนินการพัฒนาทักษะภาษา

-จัดอบรม
-จัดบรรยาย
-จัดกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ภาษา

พัฒนาทักษะภาษาดวย
ตนเอง

-ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง (SALC)
-ส่ือฝกภาษาออนไลน

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
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ระบบการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

แตงตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนระบบการใหบริการ

ประชาสัมพันธ

ใหบริการเรื่องคําแนะนําศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
แกนักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในและภายนอก

ประเมินผล

สํารวจความตองการดานบริการทางดานภาษาของผูรับบริการ

จัดเตรียมหอง/กิจกรรม/การบริการ

จัดการความรู

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

แนวปฏิบัติท่ีดี

ส่ือออนไลน
หนังสือ / CD / DVD
หนังสือพิมพ / วารสาร
การใหคําแนะนาํ

เว็บไซต
ปาย/โปสเตอร

แนะนําการใชบริการ

แนะนําส่ือ

แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ
แบบประเมินความพึงพอใจ

รายงานผลเสร็จสิ้นภาคเรียน
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ระบบการสงเสริมกิจกรรมการฝกภาษาในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

ผูทบทวน
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ผูควบคุม
สถาบันภาษา

การปรับปรุง
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20  เมษายน 2558

ประชุมกําหนดรูปแบบกิจกรรมการฝกภาษา

ประชาสมัพันธรายละเอียดของรูปแบบและกิจกรรมการ
ฝกภาษาทุกชองทาง

ดําเนินงานสงเสรมิกิจกรรมการฝกภาษา

ประเมินผล

แนวปฏิบัติท่ีดี

จัดการความรู

ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน

รับสมคัร/ลงทะเบยีนเขารวมกิจกรรมการฝกภาษาใหกับ
ผูท่ีสนใจ

จัดทํารายงานผลกิจกรรมการฝกภาษาในศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง
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ภาคผนวก



แบบประเมินส ำหรับนักศึกษำ (หลักสูตรเป็นผู้จัดเก็บและวิเครำะห์แบบสอบถำม) 
ในกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ ชื่อหลักสูตร......................... 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
เพศ         ชาย              หญิง            
ชั้นปี ..............................................................................................  
คณะ  ..............................................................................................  
สาขา/หลักสูตรระดับการศึกษา        ตรี         โท          เอก                    

 

ตอนที่ 2  
2.1 ด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1) หลักสูตรมีการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(เฉพาะนักศึกษาปี 1 ตอบ) 

      

2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแตล่ะปี
การศึกษา  

      

3) ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน       
4) ระบบการประเมินผลของรายวชิาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีประเมินท่ี
หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น  

      

5) การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาทีเ่หมาะสม       
6) การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจดัการศึกษา       
7) กระบวนการจัดการเรยีนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการท างานอย่างมีสว่นร่วม ฯลฯ  

      

 

2.2 ด้ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำทำงวิชำกำร 
 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1) มีช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ        
2) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรยีน 
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

      

3) ความพึงพอใจในการให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษาทาง
วิชาการ 

      

4) การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษา
เรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ                       

      

5) การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรอืถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอาจารยท์ี่ปรึกษา
ทางวิชาการ  

      

 
 
 
 
 
 

**แบบประเมินนี้จดัท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบรหิำรงำนหลักสูตร ขอควำมร่วมมือให้นักศึกษำประเมินตำมสภำพจรงิ** 

*****ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของนักศึกษำทุกคน***** 



2.3 ด้ำนระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ (เฉพำะบัณฑิตศึกษำ) 
 

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1) มีช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระที่หลากหลาย 

      

2) ความรู้ความสามารถในการแนะน าการท าวิทยานิพนธ์และการคน้คว้า
อิสระของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ 

      

3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการ
ค้นคว้าอิสระ 

      

4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระให้ความสนใจ ติดตาม
ผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ าเสมอ 

      

5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลือ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจยัและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหา ให้นักศึกษาในระหว่างท าวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระได้  

      

 

2.4 ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ 
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

(ระบุ) 5 4 3 2 1 
1) มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ท้ังในและนอกช้ันเรยีน        
2) มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท่ีสามารถให้นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาได้ 
(เฉพาะนักศึกษาปรญิญาตรี)  

      

3) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การสมัครงานและการท างานเมือ่ส าเร็จ
การศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี)  

      

4) มีหน่วยงาน/บคุคลที่ให้ค าแนะน าด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย 
(เฉพาะนักศึกษาปรญิญาตรี)  

      

5) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 เช่น 
ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท างานอย่าง
มีส่วนร่วม ฯลฯ  

      

 

2.5 ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
  

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
(ระบุ) 5 4 3 2 1 

1) อาคารเรียน ห้องเรยีน ห้องปฏบิัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา        
2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรูเ้ช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด 
ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

      

3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

 

2.6 ด้ำนข้อร้องเรียนต่ำง ๆ  
นักศึกษาเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร/ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม่ 

 เคย  ระบุ...................................................................................................  
   ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร................................................ 
   ............................................................................................................................. ...... 
 ไมเ่คย 



แบบประเมินสําหรับอาจารย (หลักสูตรเปนผูจัดเก็บและวิเคราะหแบบสอบถาม)
ในการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร .................................   ระดับ  ตรี  โท  เอก
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 อาจารยประจําหลักสูตร  เปน  ไมเปน
1.2 อาจารยผูสอนในหลักสูตร  เปน  ไมเปน
1.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เปน  ไมเปน
และการคนควาอิสระหลัก/รวม
1.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  เปน  ไมเปน
1.5 อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ  เปน  ไมเปน
1.6 ระยะเวลาในการทํางาน<1 ป 1-3 ป 4-6 ป 7-9 ป  10 ป

ตอนท่ี 2
2.1 ดานหลักสูตรการศึกษา

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
(ระบุ)5 4 3 2 1

1) มีระบบในการรับนักศึกษาท่ีดี ไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
2) ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมสีดัสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับใน
หลักสตูร (อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ, ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ, สอบ
วิทยานิพนธ)
3) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
4) มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงาน
5) กระบวนการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานักศึกษาให
เรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ สงเสริมทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชนทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ
6) ระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัดการศึกษา
7) อาจารยประจาํหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม
8) ระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตาํแหนงทาง
วิชาการ ตามเปาหมายท่ีกําหนด



2.2 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
 เปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ

 ไดรับการปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจง ขอมูลเอกสาร ในเรื่องบทบาทหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
 ไมไดรับ เนื่องจากหนวยงานไมมีการจัดอบรม

 เนื่องจากไมไดเขารวมการอบรม
 ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ (ขามไปตอบขอ 2.3)

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
(ระบุ)5 4 3 2 1

1) ความเหมาะสมของการปฐมนิเทศ/อบรม/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
2) ทานมีชองทาง/ ความสะดวกในการติดตอกับนักศึกษาท่ีหลากหลาย
3) สามารถแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตาม
หลักสตูร
4) ความเหมาะสมของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา
5) ระบบและกลไกการตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศึกษา
เรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
6) ใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืน ๆ แกนักศึกษา
และรับฟงความคิดเห็นชวยแกไขปญหาตาง ๆ

2.3 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
 เปนอาจารยท่ีปรึกษาปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

 มีการปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
 เขารวม
 ไมไดเขารวม

 ไมมี/ ไมทราบ
 ไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาทางปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
(ระบุ)5 4 3 2 1

1) ความเหมาะสมของการปฐมนิเทศ/อบรม/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
2) ทานมีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับนักศึกษาท่ีหลากหลาย
3) มีเวลาเพียงพอในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
4) ระบบและกลไกติดตามผลการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของ
นักศึกษา อยางสม่ําเสมอ
5) สามารถชวยเหลือนักศึกษา หรอืถายทอดประสบการณดานการวิจัยและ
สรางสรรคแกนักศึกษา ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหา ให
นักศึกษาในระหวางทําวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระได



2.4 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หัวขอประเมิน ระดับความพึงพอใจ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

(ระบุ)5 4 3 2 1
1) อาคารเรียน หองเรยีน หองปฏบิัติการ โรงประลอง (workshop) มีความ
พรอมตอการจดัการศึกษา
2) ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ
หองสมุด ตํารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัด
การศึกษา
3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

2.5 ดานขอรองเรียนตาง ๆ
- ทานเคยไดรับทราบขอรองเรียนจากนักศึกษาตอการจัดการของหลักสูตร/ ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม
เคย ระบุ...................................................................................................

ขอรองเรียนไดรับการแกไข/ปรับปรุงหรือไม อยางไร................................................
...................................................................................................................................

 ไมเคย
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