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แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
 
    2.1คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ประเด็นส าคัญ 
 กรณีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ประเมินตัวชี้วัดนี้ 
 หลักสูตรใหม่ ไม่ประเมิน หากยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรปรับปรุง ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้ 
 การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 การ Focus Group ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้บัณฑิต 
 ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตร่วมสอนในรายวิชา 
 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตร

ควรมีการเพ่ิมเติมข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ิมเติม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ความมีระเบียบวินัย/ ตรงต่อเวลา      
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต      
1.3 ความเสยีสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      
1.4 ความรัก ศรัทธาและมจีรรยาบรรณต่อวิชาชีพ      
2) ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนและเข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน      
2.2 ความสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์      
2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู ้      
2.4 ความรอบรู้ การเพิ่มพูนหรือต่อยอดองค์ความรู ้      
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเปน็ระบบ      
3.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาและการตัดสินใจ      
3.3 ความคิดสร้างสรรค/์กลา้แสดงออกในการท างาน      
3.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน ์      
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
4.2 ความมีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น      
4.3 ความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น      
4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน      
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน      
5.2 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย      
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ      
5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท างาน      
6) ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามท่ี คณะและมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ คือ  
     “บัณฑิตพร้อมท างาน (READY TO WORK)” อยู่ในระดับใด 

     

 
 

 
  2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ประเด็นส าคัญ 

 พิจารณาการได้งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาค
สมทบ หรือภาคนอกเวลาราชการ  ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลการได้งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาปีของ
ปีการศึกษา 2558) 

 การได้งานท า ให้นับการได้งานสุจริตทุกประเภทที่มีรายได้ประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
 ไม่นับรวมผู้ที่ไมป่ระสงค์จะท างานได้แก่  1.ศึกษาต่อ  2.อุปสมบท 3.เกณฑ์ทหาร 4.บัณฑิตที่มงีานท าอยู่  

(ยกเว้นมีงานท าแล้วแต่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา) 
 แบบส ารวจที่ได้รับการตอบกลบัไม่น้อยกวา่ร้อยละ70ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวอย่าง 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 90 100.00 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 68 75.56 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 43 63.24 
-ตรงสาขา  33คน (ร้อยละ 76.74) 
-ไม่ตราสาขา 10 คน (ร้อยละ 23.25) 

จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 5 7.35 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและมงีานท าก่อนเข้าศึกษา 2 2.94 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 3 4.41 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 2 2.94 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 1 1.47 

ตัวอย่างการค านวณร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานท า  
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท า+และประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 43+5 เท่ากับ 48 คน 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  (ไม่นับรวมผู้มีงานท าก่อนศึกษา,ผู้
ศึกษาต่อ,อุปสมบท,เกณฑ์ทหาร) 

68-(2+3+2+1) เท่ากับ 60 

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานและประกอบอาชีพอิสระ 48*100/60 ร้อยละ80 
แปลงค่าร้อยละ (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน) 80*5/100 4.00 คะแนน 
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  3.1 การรับนักศึกษา 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติของกระบวนการรับนักศึกษา   เช่น  

1.มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม
ของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  

2.เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสยัทัศน์ของสถาบนัและหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่
ก าหนดในหลักสูตร(เชน่ GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ฯลฯ)  

3.เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเปน็ธรรมกับนกัศึกษาที่สมัครเข้าเรียน  

4.นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดมีคณุสมบัติขั้นตน้ทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเปน็ต่อการเรียนในหลักสูตร 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต  มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5.ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รบัการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบตัิครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  

6.การก าหนดคุณสมบัติในการรบัเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและคุณสมบตัิพื้นฐาน
ที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

7.กระบวนการคัดเลือกระดับบณัฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 
 

 
     3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติของกระบวนการรับนักศึกษา   เช่น 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
3. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
4. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  
5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  
6. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ามีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน  
7. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  
8. บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท า

วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา  
3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 

(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
6. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด  
8. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้

สาระความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี

นับถึงสิน้ปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การยา้ยสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รบัเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 การค านวณอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

 
ตัวอย่าง หลักสูตร A 
ปี

การศึกษ
า 

จ านวน
รับเข้า 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (2) 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา(3) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

 

อัตราการคงอยู่ 

2556 2557 2558 

2553 50 40   10 คน 40/50*100=80 (50-



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
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ปี
การศึกษ

า 

จ านวน
รับเข้า 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (2) 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา(3) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

 

อัตราการคงอยู่ 

2556 2557 2558 

10)/50*100=80 
2554 50  44  6  คน 44/50*100=88 (50-6)/50*100=88 
2555 50   46 4 คน 46/50*100=92 (50-4)/50*100=92 
 

 การออกกลางคันหรือการหายไป  หมายถึง การที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ซึง่อาจจะมาจากสาเหตุและปัจจยัต่างๆหลายประการ  

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อหลักสูตร  โดย
มีประเด็นพิจารณาในดา้นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(ตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 3.2)  การจดัสภาพแวดล้อมและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้  สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นตน้ 
(ทั้งนี้ควรมีการจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร) การ
ประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา ควรเป็นการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2 

 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไมไ่ด้เน้นที่ปริมาณหรือ
จ านวนข้อร้องเรียน 

 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร  เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาตา่งๆที่เกิดจาก
การร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเกิดขึ้น) 

 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาทุกชั้นปี และทุกประเด็นที่เกี่ยวกับนักศึกษา  

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ด้านการให้ค าปรึกษา (นักศึกษาทุกชั้นป)ี 

(สอดคล้องตัวชี้วัด 3.1) 
     

1.1 ระบบเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารเพื่อการให้ค าปรึกษา      
1.2 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา       
1.3 การชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
1.4 การชี้แจงให้นักศึกษาทราบข้อปฏิบัติของนักศึกษา      
1.5 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา

  
     

1.6 โอกาสที่นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับค าปรึกษา      
1.7 การให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักสูตร 
     

1.8 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบที่ส าคัญแก่นักศึกษา      
1.9 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและ      



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
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ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
อาชีพ 

1.10 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียน      
1.11 การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู้       
1.12 การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับบริการต่างๆในวิทยาลับและ

ชุมชน 
     

1.13 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

     

1.14 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่าง
ปลอดภัย 

     

1.15 อื่นๆ……………………………      
2 ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม  (นักศึกษาช้ันปีท่ี1) 

(สอดคล้องตัวช้ีวัด 3.1) 
     

2.1 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 

     

2.2 มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ระหว่างศึกษา ช้ันปีท่ี 1-2 

     

2.3 กิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ
ท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตร 

     

3 ด้านหลักสูตรการศึกษา (นกัศึกษาทุกระดับ) 
(สอดคล้องตัวชี้วัด 5.1) 

     

3.1 หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความหลากหลายของรายวิชาใน
หลักสูตร 

     

3.2 หลักสูตรพิจารณาผู้สอนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ท าให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์ 

     

3.3 หลักสูตรมีการประเมินการสอนทุกรายวิชาอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง      
3.4 มีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
     

3.5 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนานักศึกษา      
3.6 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
     

4 ด้านการพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาทุกระดับ) 
(สอดคล้องตัวชี้วัด 3.2) 

     

4.1 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน      



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
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ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

4.2 การพัฒนานักศึกษาสอดคล้อกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

     

4.2 การพัฒนานักศึกษาสอดคล้องและมุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21      

4.3 
มีการประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาเพื่อใช้ผลการ
ประเมินในการปรับปรุงการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     

4.4 มีการพัฒนานักศึกษาที่เน้นการวิชาการและทักษะการแก้ปัญหา      
4.5 มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
4.6 มีการการสนับสนุนทุนการศึกษา      
4.4 อื่นๆ……………………………      

 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5 ด้านอาจารย์ผู้สอน  (นักศึกษาทุกระดับ) 
(สอดคล้องตัวชี้วัด 5.2) 

     

5.1 มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา      
5.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี      
5.3 ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เรียน      
5.4 มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอน      
5.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์การเนื้อหา

รายวิชา 
     

5.6 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
5.7 มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนอย่างดี      
5.8 อื่นๆ…………..      
6 ด้านการจัดการเรียนการสอน  (นักศึกษาปีสุดท้าย)      

6.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
6.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน      
6.3 มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยเข้ากับการ

เรียนการสอน 
     

6.4 มี ก ารจั ด ก าร เรี ย น ส อ น ก ารส อ น ที่ ส่ ง เส ริ ม ทั ก ษ ะ ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ  

     

6.5 มีการพัฒนาและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนเข้าศึกษา      
6.6 มีการกระตุ้นทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์ และทักษะการ

แก้ปัญหา 
     

6.7 มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน      
8 ด้านการวัดและประเมินผล (นักศึกษาทุกชั้นปี) 

(สอดคล้องตัวชี้วัด 5.3) 
     



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
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ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
8.2 มีการวัดและประเมินเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ

หลักสูตรและรายวิชา 
     

8.3 มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

     

8.4 มีการน าเอาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  

     

8.5 มีการวัดและประเมินที่ เป็นธรรม  มีความถูกต้อง  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

     

9 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(สอดคล้องตัวช้ีวัด 6.1) 

     

9.1 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน      
9.2 มีการบริการด้านสื่อการการเรียนการสอน      
9.3 มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย      
9.4 มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ WIFIที่ครอบคลุมพื้นท่ีการจัดการ

เรียนการสอน 
     

9.5 มีการบริการห้องสมุด เอกสาร หนังสือ ต ารา และการสืบค้นข้อมลู
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

     

9.6 ด้านอื่นๆ 
 
 

     

10 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)      

10.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

10.2 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

     

10.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้
ความสามารถในการแนะน าการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

     

10.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  มี เวลา
เพียงพอในการให้ค าปรึกษา 

     

10.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ 
ติดตามผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

     

10.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความ
ช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์ แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วย
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ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

10.7 การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

     

10.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย (เฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษาตอบ) 

     

10.9 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย  
(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ) 

     

10.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย  
(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ) 

     

11 ด้านข้อร้องเรียนต่างๆ (ทุกระดับการศึกษา)      
11.1 นักศึกษาเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลกัสูตรหรือคณะหรือไม่ ไมเ่คย  

 เคย   ระบุข้อร้องเรียน  
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขหรือไม ่
(………………………) 

11.2 ในกรณีที่มีการจัดการข้อร้องเรียน ท่านพึงพอใจอยู่ในระดับใด      
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรงุ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 (หมายเหตุ  ควรพิจารณาปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารหลักสูตร โดยอาจจะเพิ่มหรือ
ลดจ านวนข้อค าถาม  หรือ  หัวข้อต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง) 
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4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์อาจารย์ใหม่และการบริหารอาจารย์ 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่

เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท าง านตามความ
ช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม

เป้าหมายที่ก าหนด  
2. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้าน

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ)  

3. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลงัคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบนั 
ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหา
และรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/  เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท  

4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคล เพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับ
ภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลนักศึกษา  

6. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
7. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
8. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
9. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
10. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
11. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผล

ต่อคุณภาพของบัณฑิต  
3. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  11 
 

4. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
5. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน)  
6. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
7. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
 
         4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏใน

สัญญาว่าจ้าง 
 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องน า

ระยะเวลาในการประจ าหลักสตูรมาพิจารณา 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาโท และปริญญาเอก ทีใ่ช้อาจารย์ประจ าหลักสตูรชุดเดียวกัน การ

นับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสตูร 
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้พิจารณาดงันี้ 

- ในระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรตามที่ท าหน้าที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนั้น 
 

 
 ตวัอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสตูร 

(หมายเหตุ  ควรพิจารณาปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัการบริหารหลักสูตร โดยอาจจะเพิ่ม
หรือลดจ านวนข้อค าถาม  หรือ  หัวข้อต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่าง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ  

1. เพศ  ( ) ชาย  หญิง  ( ) 
2. ต าแหน่ง   (  )  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (  )  อาจารย์ผูส้อน   (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ( )  อาจารย์  ( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( ) รองศาสตราจารย์  ( )  ศาสตราจารย์  
4. วุฒิการศึกษา  ( ) ปริญญาตรี    ( )  ปริญญาโท   ( )  ปริญญาเอก   ( ) อื่นๆ โปรด

ระบุ……………………………….. 
5. ประสบการณ์ในการสอนหลักสตูร ( )  ต่ ากว่า 2 ปี  ( ) 2-4 ปี  ( )  5-7 ปี  ( )  มากกวา่ 7 ป ี
6. ประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตร ( )  1 ปี   ( )  2 ปี  ( ) 3 ปี  ( )  4 ปี  ( )  5 ปี   ( )  มากกว่า 5 ปี  
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ที่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารหลักสูตร      

1 การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการบริหาร
หลักสูตร 

     

2 การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี  (1 ปี)  แผนระยะ
ยาว (4ปี 

     

3 การก ากับผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร      
4 การก ากับติดตามการจัดการเรียนสอนให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน TQF 
     

5 การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

     

6 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการปรับปรุงการ
บริหารงานหลักสูตร 

     

7 มีการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

     

8 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมีการตกลงกันล่วงหน้า 

     

9 การก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนมีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

     

10 การส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 

     

11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในพัฒนาทักษะและคุณการสอนของ
อาจารย์ 

     

12 ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคนมีความเหมาะสม      
ด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน       

13 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่รับเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อแนะน าด้านการจัดท าแผนการสอน 
การประเมินผลผู้เรียน  เทคนิคการจัดการเรียนสอนและ
ข้อมูลอื่นๆของหลักสูตร 

     

14 มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
เพื่อให้มีศักยภาพอย่างน้อยปีละ 1คร้ัง 

     

15 มีการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ       
16 มีการสนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการ       
17 มีบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์      



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  13 
 

ที่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

18 มีการประชุมและสื่อสารข้อมูลที่ส าคัญให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

     

การก ากับติดตามคุณภาพของหลักสูตร      
19 การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.4 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

20 การก ากับ และติ ดตามการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

21 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

22 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

23 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

     

ด้านการจัดการเรียนการสอน      
24 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่ม

เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
     

25 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

     

26 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของอาจารย์      
27 การควบคุมก ากับกระบวนการจดัการเรียนการสอนและ

การประเมินนักศึกษา 
 

     

28 มีการบูรณาการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเข้า
กรับการเรียนการสอนโดยสง่ผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  

     

29 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน ามาแก้ปัญหาด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

30 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น      



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  14 
 

ที่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ 

ด้านการพัฒนานักศึกษา       
31 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ สอดคล้องกับ

มาตรฐาน TQF 
     

32 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการพัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

     

33 มีการจัดระบบการให้ค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต 

     

34 มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของนักศึกษาเพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     

35 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา 

     

ด้านบรรยากาศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
36 มีการสนับสนุนและส่ งเสริมด้านทุนการศึกษาแก่

นักศึกษา 
     

37 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอน 

     

38 มีการจัดหาทรัพยากรต่างๆอย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน  

     

39 มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       
40 มีการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

และน าเอาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง 
     

ด้านอ่ืนๆ  (ถ้ามี)      
       
       

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรงุ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  15 
 

 
  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการก าหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต  
4. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 

ในสิ่งที่ควรเรียน    มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และ
มีการสังเคราะห์การเรียนรู้  

5. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร  

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นวิชาการศึกษา

ทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  
2. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน

รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
2. การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของ

สังคม  
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสูตร  

 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
 



 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  16 
 

 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
การวางระบบผู้สอน 
1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  
2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3. มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน     การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4. การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5. นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  

6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรมการให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและ

การพัฒนานักศึกษา  
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

3. มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
4. มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การ

ประกอบอาชีพ  
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6. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข่ายทางสังคม online learning)  

7. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่
ผลงาน)  

8. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
10. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
11. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน)  
12. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
13. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
14. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
2. การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  การสอดแทรกศิลปะ

และวัฒนธรรม       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
4. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และ

สถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
1. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น

ปัญหาเป็นฐาน      การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
2. มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์  
3. มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
4. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
5. มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนทุกภาคการศึกษา  
6. มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
7. มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่  

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
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8. มีการให้ความรู้จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  
9. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน  
10.การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและตา่งประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 
       
  5.3 การประเมินผู้เรียน 

 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติของการประเมินผลผู้เรียน  เช่น 
1.การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2.น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วชิาทฤษฎี ปฏิบตั ิสัมมนา)  
3.การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมนิตามสภาพจรงิ (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัตงิานจริงในการประกอบอาชีพ)  
4.การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวชิาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5.การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ 
ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สรา้งข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  
6.การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7.การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน 
การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  
8.การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
9.การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิ่มเติม)  
10.การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตวับ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน  
11.ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานพินธ์สารนิพนธ์ได้  
12.วิทยานิพนธท์ี่มีคุณภาพระดบัดีมาก มีประเดน็วิจัยทีส่ะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่
เหมาะสม  เป็นตัวอยา่งของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาชพี
หรือรับรองโดย สกอ. 
 
 
  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ เช่น  
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้  
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
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3. การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน  
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  
1. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวังสูงกว่า

ข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี  

2. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย  
3. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 


