ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และการกํากับติดตาม
....................................................
เพื่ อ ให ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร
ในคณะครุศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความในขอ ๓๒ (๓)
ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังตอไปนี้
๑. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
๒. กอนเปดภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการทบทวนในประเด็น ดังตอไปนี้
๒.๑ สรุปจํานวน/ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
๒.๒ สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๒.๓ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
๒.๔ ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และมคอ.๔)
๒.๕ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๒.๖ การวางแผนสงเสริมพัฒนานักศึกษา
๒.๗ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๓. ระหวางภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณาและดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้
๓.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย
๓.๒ การดําเนินการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๓ การดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๓.๔ การทําผลงานทางวิชาการของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ
๓.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

๔. สิ้นภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณา และดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้
๔.๑ การประเมินผูเรียน
๔.๒ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๔.๓ ผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๔ ผลที่เกิดกับนักศึกษา (รายงานจํานวนนักศึกษาคงอยู ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา)
๔.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๔.๖ ประเมินผลทุกหลักสูตร ผานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๔.๗ ใหคณะกรรมการกํากับ ติดตาม รวบรวมแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพระดับ
หลั กสู ต ร เสนอต อ คณะกรรมการประจํ า คณะ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการดํ าเนิ น งาน ป ญหาอุ ป สรรคของการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการใหขอเสนอแนะ และแจงขอเสนอแนะใหหลักสูตรทราบ เพื่อวางแผนการดําเนินการ
แกไข
๕. สิ้นปการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณา และดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้
๕.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ผลการประเมิน
จากผูใชบัณฑิต)
๕.๒ การไดงานทําของบัณฑิต (รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต)
๕.๓ ผลที่เ กิ ดกั บอาจารย (รายงานจํานวนอาจารยคงอยูและประเมิน ความพึงพอใจของ
อาจารย)
๕.๔ ทบทวนผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหลักสูตรและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และนําสงคณะภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นสุดปการศึกษา
๕.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
๖. ใหฝ ายประกัน คุณภาพการศึ กษาจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ทุ ก
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. ใหคณะสงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะและวางแผนการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
๘. ใหทุกหลั กสูตรนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น
ภายในตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ

๙. ให ทุ ก หลั ก สู ต รรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ เพือ่ พิจารณาใหขอเสนอแนะ
ทั้ ง นี้ มอบหมายให ฝ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ห น า ที่ ติ ด ตาม รวบรวมผลการดํ า เนิ น งานที่
เกี่ยวของ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตอไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
คณบดีคณะครุศาสตร

ระบบและกลไกการดําเนินงานและกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง
การรับนักศึกษา
การรายงานผลการดําเนินงาน ใหเนนไป
ที่วัตถุประสงคของ มคอ.1 หรือ มคอ.2
เปนสําคัญ
วาตองการนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติใดบาง
และผลลัพธสุดทาย หลักสูตรได
นักศึกษาที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
หรือไม

ระบบและกลไก

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
1. คณะฯ จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําสาขาวิชา เพื่อรวมกันกําหนด
แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา และหลักเกณฑการพิจารณาตางๆ โดยเนนที่
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.1 และ มคอ.2
2. คณะฯ และหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประชาสัมพันธเชิงรุกไปยัง
กลุมเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวในแผนการรับนักศึกษา
3. นําเสนอแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติ และหลักเกณฑการรับตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
4. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พิจารณาคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอ
5. อาจารยประจําหลักสูตรประเมินความพรอมของผูเขาศึกษาตอตามเกณฑการพิจารณาที่
หลักสูตรกําหนด หรือพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน และการสัมภาษณผเู ขาศึกษาตอ
6. อาจารยประจําหลักสูตรเสนอผลการพิจารณาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การรายงานผลการดําเนินงาน
7. หลักสูตรทบทวนผลการรับนักศึกษา วาเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดหรือไม โดย
เปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดกับแผนที่หลักสูตรไดกําหนดไว
8. หลักสูตรนําผลการทบทวนระบบการรับนักศึกษา ไปปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไป
การเตรียมความพรอม
ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1. หลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑการพิจารณา และประเด็นเรื่องความ
กอนเขาศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพรอม ควรเปน พรอมของผูเขาศึกษาตอในหลักสูตร
2. หลักสูตรพิจารณานักศึกษาแรกเขาที่ผานกระบวนการรับนักศึกษา โดยพิจารณาขอมูลจากการ
กิจกรรมที่จดั ใหกับผูเ รียนที่ยังไมมคี วาม
สอบสัมภาษณ หรือการทดสอบ
พรอม หรือไมเปนไปตามเกณฑที่
3. หลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อเตรียมกิจกรรมการเตรียมความพรอม ใหกับนักศึกษาไมผานเกณฑ
หลักสูตรกําหนด ซึ่งกิจกรรมนี้ควร
เกิดขึ้นกอนเปดภาคเรียน หรือไมเกิน 1- การพิจารณาตามที่หลักสูตรกําหนด
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอกอนเปดภาคเรียน หรือหลังจากเปดภาคเรียนไม
2 เดือนหลังจากเปดภาคเรียน
เกิน 1 – 2 เดือน
การพิจารณาประเด็นการเตรียม
ความพรอม
5. หลักสูตรทบทวนผลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ โดยประเมินจากความรู และทักษะ
1) หลักสูตรตองพิจารณาวาจะตอง ของนักศึกษาหลังจากเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอม
เตรียมความพรอมเรื่องอะไร
6. นําผลการทบทวนไปปรับปรุง และพัฒนาแผนการรับนักศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพรอมใน
ปการศึกษาถัดไป

เรื่อง
2) รูไดอยางไรวาผูเ รียนมี/ไมมคี วาม
พรอม เชน มาจากการทดสอบ การ
สังเกต หรือสัมภาษณ
3) ทําอยางไรผูเรียนจึงจะมีความ
พรอม
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนกั ศึกษา
ปริญญาตรี
การรายงานผลการดําเนินงาน ควรแสดง
ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษ
ทั้งเรื่องของการเปนอาจารยที่ปรึกษา
และตารางการใหคําปรึกษา

ระบบและกลไก

ระบบกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกําหนดอาจารยที่
ปรึกษาแตละหมูเ รียน เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2. อาจารยประจําหลักสูตรไดรบั แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียนโดยมีหนาที่ให
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ดานการใชชีวิต การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดย
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานเครือขาย และการเขารวมกิจกรรมที่สอดคลองกับการ
พัฒนาผล การเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
3. อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน เขารับการอบรมใหความรูเ กี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่อาจารยที่
ปรึกษา
4. อาจารยที่ปรึกษาใหคาํ ปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา และบันทึกการใหคําปรึกษา
ไวเปนลายลักษณอักษร
5. อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาการควบคุม
การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. หลักสูตรจัดทําระบบติดตามความกาวหนาผลการเรียนของนักศึกษา ภาระงานดานวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษา
7. หลักสูตรกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามความกาวหนาผลการเรียนของนักศึกษา ภาระงาน
ดานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
8. หลักสูตร จัดสภาพแวดลอม ชองทางการใหคําปรึกษา และสรางสัมพันธภาพที่ดี เพื่อใหนักศึกษา
มีความสุขพรอมที่จะศึกษาไดตลอดหลักสูตร
9. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการควบคุมการดูแล
การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
10. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการสอนเพื่อ
ที่ 21
เสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
หลักสูตรควรมีแผนการจัดกิจกรรม
ศตวรรษที่ 21 ที่ครบถวนทั้ง 4 กลุมหลัก ประกอบดวย ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ทักษะดานชีวิตและ
พัฒนานักศึกษา ที่สงเสริมทักษะการ อาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ และทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 อาจเปน
กิจกรรมที่บรู ณาการในรายวิชา หรือ

เรื่อง
โครงการที่ระบุในแผนงานโครงการ
กิจกรรม

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตร
ตองรายงานระบบการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร ทั้งในกรณีที่รับ
อาจารยใหม และกรณีที่มีการ
ปรับเปลีย่ นจากอาจารยภายใน หากมี
การเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร ตองจัดทํา สมอ.08 เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายใน 60 วัน (นับจากวันที่อาจารย
ประจําหลักสูตรคนเดิมออก)
** กรณีที่ไมมีการรับหรือแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรใหม หลักสูตร
ไมจําเปนตองรายงานผลการ
ดําเนินงานในประเด็นนี้
ระบบการบริหารอาจารย
การกําหนดบทบาท หนาที่และความ
รับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร
ควรดําเนินการกอน
เปดภาคเรียน

ระบบและกลไก
2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหความเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กับ
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาตาง ๆ พรอมกับมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
3. หลักสูตรสงเสริมหรือเสริมสรางทักษะการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมใหกับอาจารย
ผูสอนและผูร ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูหรือจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม
4. อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และผูร ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
5. อาจารยผูสอน/ผูร ับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเมินผลและจัดทํารายงานเสนอตอหลักสูตร
6. หลักสูตรประชุม ทบทวน เพือ่ ประเมินผลการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
.7นําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
1. หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู ความสามารถ และประสบการณ
ใหสอดคลองกับความตองการหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และนําเสนอ
คุณสมบัติตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการประกาศรับสมัคร
2. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูสมัคร และมหาวิทยาลัยดําเนินการ
จัดหาผูส มัครตามคุณสมบัติที่กําหนด
3. หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบความรูความสามารถของผูส มัคร อาจใชวิธีการสัมภาษณ , สอบ
ขอเขียน , สอบสอน โดยดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย
4. หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก หลักสูตรดําเนินการปรับเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรโดยจัดทํา สมอ.08 เสนอตอมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ภายใน 60 วัน (นับจากวันที่อาจารยประจําหลักสูตรคนเดิมออก) และนําเสนอตอ สกอ. เพื่อรับทราบ
ใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีอาจารยประจําสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ
หลักสูตรอยูแลว ใหดําเนินการจัดทํา สมอ.08 ไดเลย โดยไมจําเปนตองดําเนินการในขอ 1 - 3
5. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน และนําผลการทบทวนการดําเนินงาน
มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย
1. หลักสูตรประชุมเพื่อรวมกันทบทวน และกําหนดบทบาทหนาทีข่ องอาจารยประจําหลักสูตร และ
ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร และแผนความตองการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล

เรื่อง
ระบบและกลไก
** หลักสูตรควรมีแผนการบริหารและ 2. หลักสูตรดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร และแผนความ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร และ ตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล
สอดคลองกับแผนฯของคณะ และ
3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบการบริหาร การสงเสริมและพัฒนาอาจารยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ควรมี หลักสูตร (ผลการประเมินฯนําเสนอในตัวบงชี้ที่ 4.3)
ความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล 4. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร
และแผนความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล และนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลักสูตรควรมีแผนการบริหารและ
1. หลักสูตรประชุมเพื่อรวมกันทบทวน และกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร และ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร และ ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร และแผนความตองการพัฒนา
สอดคลองกับแผนฯของคณะ และ
ตนเองรายบุคคล ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา การทําผลงานทางวิชาการ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ควรมี การเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ใหสอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใชในการ
ความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
2. ดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร และแผนความตองการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันในหลักสูตร โดยนําองคความรูต างๆที่ไดรับ
หลังจากเขารวมการอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ มาแลกเปลี่ยนกัน
4. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร
และแผนความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล และนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
การออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาสาระ ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร และ
กรณีปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
1. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในปที่ผานๆมา โดยมาจากการสอบถาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็นของผูใชหลักสูตร ประกอบดวย นักศึกษา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ
การรายงานผลการดําเนินงานในตัวบาง ผูใชบัณฑิต รวมไปถึงศึกษานโยบายการพัฒนาประเทศที่มีความเปลีย่ นแปลงอยูตลอด การพัฒนาดาน
ชี้นี้ ใหพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด ไม เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความตองการของตลาดแรงงาน
ตองแยกประเด็น แตควรเนนไปที่
2. คณะฯ และหลักสูตรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวย
ประเด็นเรื่อง การทําใหหลักสูตรมี
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูใชบัณฑิต โดยใหเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ความทันสมัย สอดคลองกับความ
3. ดําเนินการยกรางหลักสูตร โดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ (มคอ.1
ตองการของตลาดแรงงานและความ ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) และขอมูลที่มาจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใชหลักสูตร ในขอ 1
ตองการของประเทศ
4. พิจารณาวัตถุประสงคและจุดเนนของหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ (มคอ.1 ครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก ความกาวหนา
ประเด็นของการปรับปรุงหลักสูตร ทางวิทยาการ หรือเทคโนโลยี ศาสตรที่จาํ เปนสําหรับหลักสูตร จุดเนนของหลักสูตร หรือนโยบายของ
- การปรับเนื้อหาสาระรายวิชา
คณะ
คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาใน

เรื่อง
หลักสูตร หรือการปรับแผนการเรียน
สามารถปรับไดตลอดทุกปหรือทุกภาค
การศึกษา
- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จะ
ดําเนินการเมื่อครบรอบระยะเวลาของ
การใชหลักสูตร คือ 5 ป
ไมเกิน 6 ป

การกําหนดผูสอน

ระบบและกลไก
5. ออกแบบรายวิชา และโครงสรางหลักสูตร โดยจัดทําคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ที่สังเคราะหไดจาก ขอ 4 และ กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
Learning outcome ในรายวิชานั้นๆ
6. พิจารณารางหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
7. ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําเสนอสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. หลักสูตรประชุมทบทวนผลการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
9. ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ และ
นําผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ และ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร
กรณีปรับปรุงโครงสรางรายวิชา สาระรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ฯลฯ จาก
หลักสูตรที่ผานการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาแลว
1. ประชุมทบทวนเนื้อหาสาระรายวิชา ความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายตาง ตลาดแรงงาน ความตองการของทองถิ่น ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ทักษะที่จําเปนในปจจุบัน รวมไปถึงศาสตรการสอนหรือเทคนิคตางๆที่จะทําใหผูเรียน
เกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา หรือผล
ประเมินการสอน
2. ปรับปรุงโครงสรางรายวิชา สาระรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ฯลฯ หรือออกแบบ
รายวิชาที่มาจากการทบทวนรวมกันของอาจารยในหลักสูตรตามขอ 1
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 / มคอ.4 ในรายวิชาที่การปรับปรุงหรือรายวิชาใหม
4. นําผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน/ผูส อน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาใชเปนขอมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชานั้นๆ
5. ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาวิชานั้นๆ และนําผลการทบทวนมาปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป
ระบบและกลไกการกําหนดผูสอน
1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยกอ นเปดภาคเรียน เพื่อรวมกันกําหนดผูสอนในรายวิชาที่เปดสอนในป
การศึกษานั้นๆ โดยคํานึงถึงประสบการณการสอน สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความเชี่ยวชาญและ
ชํานาญ และอาจรวมไปถึงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอนดวย โดยการในกรณีที่จําเปนตองมี
อาจารยพิเศษ ควรคํานึงถึงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ
2. หลักสูตรดําเนินการจัดสงภาระงานสอนไปยังคณะ เพื่อจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และ
ตารางสอนสําหรับอาจารยผสู อน

เรื่อง

ระบบและกลไก
3. หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผสู อนในแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาที่อาจารยผูนั้นเปนคน
รับผิดชอบ และกําหนดสงกอนเปดภาคการศึกษา โดยใหประธานหลักสูตรเปนผูรวบรวมนําสงให
ผูรับผิดชอบระดับคณะ เพื่อนําไปเผยแพรใหกับนักศึกษา และเผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ
4. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนดผูสอน โดยมีการนําผล
การประเมินการสอนมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตางๆ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา
5. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูส อนในภาค
การศึกษาตอไป
การกํากับติดตาม และตรวจสอบการ ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ
จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ 1. คณะและหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู
สอน
(มคอ.3) โดยเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร (จัดลําดับ รายวิชา ในแตภาคการศึกษา)
โดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก
2. คณะฯ จัดทําประกาศ เรื่อง การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5
, มคอ.6 และ มคอ.7 และเผยแพรใหอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนรับทราบ และ
ใหเปนแนวปฏิบัตริ วมกันทั้งคณะฯ
3. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ตรวจสอบความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum mapping) กลยุทธการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุก
รายวิชา ใหสอดคลองกับ มคอ.2 กอนการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
4. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดสง มคอ.3 และมคอ.4 มายังประธาน
หลักสูตร โดยประธานหลักสูตรจะเปนผูรวบรวมขอมูลและจัดสงใหผรู ับผิดชอบระดับคณะฯ กอนเปด
ภาคการศึกษา 15 วัน
5. อาจารยผูสอนชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาที่รับผิดชอบให
นักศึกษาทราบ และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามฯ
6. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาถัดไป
การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
ปริญญาตรีที่มี
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการกับการวิจัย
1. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการทางสังคม
พันธกิจตางๆ ประกอบดวย ดานการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการทํานุบํารุง
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
2. หลักสูตรกําหนดรายวิชา/เนื้อหา เชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมตางๆที่ดําเนินการโดยหลักสูตร
หรือรวมกับคณะ/มหาวิทยาลัยเพือ่ บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ

เรื่อง
ควรรายงานกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่มีการ
บูรณาการกับการวิจยั การบริการ
วิชาการ และการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
* โดยตองบูรณาการครบทั้ง
3 ดาน

ระบบและกลไก
3. กําหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจ
ดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่คาดหวังวาจะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษา และกําหนดลักษณะของการบูรณาการกับพันธกิจตางๆหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ใหชัดเจนใน มคอ.3
4. ดําเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจตางๆ
6. จัดทํารายงานผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ
7. ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. นําผลการทบทวนการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา
ปรับปรุงเพื่อใชในภาคเรียนถัดไป
การประเมินผลการเรียนรูตาม
ระบบและการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประชุมวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการวัด
และประเมินผล เกณฑการประเมิน และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่
**เกณฑการประเมินผล มี 2 เกณฑ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ดังนี้
(มคอ.3, มคอ.4) ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ
- รายวิชาที่ผูสอนเก็บคะแนน 60:40
2. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดสง มคอ.3, มคอ.4 มายังประธาน
(รายวิชาที่เปนทฤษฎี) ใหเกรด A อยูที่ หลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษา 15 วัน โดยประธานหลักสูตรจะเปนผูรวบรวมขอมูลและจัดสงให
คะแนน 80-100
ผูรับผิดชอบระดับคณะฯ
- รายวิชาที่ผูสอนเก็บคะแนน 70:30
3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลลัพธ
(รายวิชาที่เนนปฏิบัต)ิ ใหเกรด A อยูที่ การเรียนรูของผูเรียน ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวใน มคอ.3
คะแนน 90-100
4. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธการ
เรียนรูของผูเ รียน
5. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการสอบ Exit exam ตามเกณฑการประเมินผล
ลัพธการเรียนรู ที่เปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ระบุไวในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3, มคอ.4)
6. หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5, มคอ.6 ภายใน 30 วัน
7. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
ผลลัพธการเรียนรูของผูเ รียน อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง
8. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุม ทบทวนผลการดําเนินงาน การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ดําเนินงาน

เรื่อง

ระบบและกลไก
9. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน นําผลการทบทวนผลการดําเนินงาน การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ดําเนินงาน มาวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางใน
ปการศึกษาถัดไป
การตรวจสอบการประเมินผลการ
ระบบและการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. หลักสูตรและคณะครุศาสตร ดําเนินการประชุมเพื่อรวมกันวางแผนการดําเนินงาน วิธีการ เกณฑ
เรียนรูของนักศึกษา
และเครื่องมือที่จะใชในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. คณะครุศาสตร ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากรภายในหรือภายนอก
หลักสูตร หรือภายนอกคณะ โดยเปนผูที่มีคณ
ุ วุฒิสมั พันธกับสาขาวิชา เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดําเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้ สุดภาคการศึกษา โดยพิจารณา
จากวิธีการการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน เกณฑการตัดสิน และเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผล ที่ระบุไวใน มคอ.3 ของรายวิชานั้นๆ โดยผลการเรียนรูข องนักศึกษาที่เกิดขึ้นตอง
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
4. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา แจงผลการทวนสอบใหกับ
หลักสูตรและคณะฯ ทราบ
5. หลักสูตรฯ รวมกันทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
6. นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา รวมกันวางแผนและปรับปรุงแกไขวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหได
ผลลัพธที่เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
การกํากับการประเมินการจัดการเรียน ระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
การสอนและประเมินหลักสูตร
1. คณะฯ จัดทําประกาศ เรื่อง การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5
, มคอ.6 และ มคอ.7 และเผยแพรใหอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนรับทราบ และ
ใหเปนแนวปฏิบัตริ วมกันทั้งคณะฯ รวมถึงปฏิทินการติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
อาจารยผูสอน ในแตละภาคการศึกษา ที่มีการกําหนดเวลาในการจัดสง มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5,
มคอ.6 และ มคอ.7
2. หลักสูตรฯ ดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ กําหนด
3. นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนอาจารยในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน หรืออื่นๆ
4. หลังจากมหาวิทยาลัยฯ/คณะฯ แจงผลประเมินการสอนของอาจารยใหอาจารยแตละคนรับทราบ
แลว อาจารยําผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห และปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลของตนเองโดยตองระบุผลการประเมินฯและวิธีการปรับปรุงแกไขใน มคอ.5
และจัดสง มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน

เรื่อง

ระบบและกลไก
5. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้นๆ
6. อาจารยประจําหลักสูตรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7) โดยพิจารณาความสอดคลองใน มคอ.5, มคอ.6 กับ
มคอ.3, มคอ.4 และมคอ.2 และมคอ.1
7. ประธานหลักสูตรประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผสู อน เพื่อแจงผลการประเมินจา
กมคอ.7 เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงมคอ.3 และมคอ.5
8. หลักสูตรนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป
สนับสนุนการเรียนรู
ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน ควรสะทอนใหเห็นวา 1. หลักสูตรจัดประชุม เพื่อสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และจัดทําแผนความ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนดังกลาวนั้น มี ตองการครุภณ
ั ฑ วัสดุ หรือสิ่งกอสรางที่จะสนับสนุนในดานการจัดการเรียน
ความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน 2. หลักสูตรดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ ประเภทงบลงทุนครุภณ
ั ฑ สิ่งกอสรางตามกรอบ
ของหลักสูตรอยางไร และจะสงผลให ระยะเวลาการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัย ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โดยระบุความ
นักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมี
จําเปนของครุภณ
ั ฑดังกลาวและเรียงลําดับความสําคัญของครุภณ
ั ฑหรือวัสดุที่หลักสูตรตองการ และ
ประสิทธิภาพไดอยางไร
จัดสงขอมูลใหคณะฯ เพื่อรวบรวมสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
* การสํารวจและจัดทําแผนความ
3. หลักสูตรดําเนินการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4. ในกรณีที่เปนหองปฏิบัติการ หรือหองสมุด หลักสูตรมีการจัดทําคูมือการใชงานและใหนักศึกษาได
หลักสูตรควรดําเนินการกอนการเปด ทดลองใชกอนการใชจริง
ภาคเรียน
5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หรือครุภัณฑ
ตางๆ โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาทุกชั้นป และอาจารยประจําหลักสูตร
6. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรประชุมทบทวนผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนที่หลักสูตร
กําหนดไวหรือไม รวมทั้งนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชเปนขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
ในปการศึกษาถัดไป

