ส่วนที่ 2
แนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต : กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณ ะพึ ง ประสงค์ แ ละเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
การดาเนิ น งานและการบริ ห ารงานระดับ หลั กสู ตรถือว่าส าคัญ ที่ สุ ด ซึ่งควรมี ระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ป ระกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณ ฑิต นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่ งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมิน
ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิช าชีพ ที่ ได้ รั บ การรับ รองจากองค์ก ารวิช าชี พ ระดับ นานาชาติ เช่ น AACSB (ส าหรับ หลั กสู ตรทางด้ าน
บริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำกำรบริหำรหลักสูตรสอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพ
นักศึกษำ

อำจำรย์
และบุคลำกร

1. การรับนักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
3. การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
- การควบคุมการดูแลให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
5. การบริการนักศึกษา
6. กิจกรรมนักศึกษา

1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
- การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์
2. พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์
- คุณวุฒิปริญญาเอก
- ตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการ
3. ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์
- ความพึงพอใจของ
อาจารย์
4. การพัฒนาบุคลากร

กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

บัณฑิต

1. การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
3. การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
4. การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
5. การวัดและประเมินผล
การเรียน
6. การประเมินผูเ้ รียน
7. การดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
8. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ติดตามและประเมินผล
ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
3. ผลงานของ นศ.ป.โท

ติดตำมและประเมินผล
ปรับปรุง/พัฒนำ กระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรผลิตบัณฑิต : กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
1. บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร

























อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน เข้าใจการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและร่วมรับการ
ตรวจประเมิน SAR หลักสูตร ร่วมตอบข้อซักถามคณะกรรมการ
กากับ ติดตาม บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ การติดตามประเมินผล
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกาหนด
ประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขา จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร (แต่ละภาคการศึกษา) …และมีการบันทึกรายงานการประชุม
พิจารณากาหนดผู้สอน / รายวิชาเปิด / แผนการเรียน
ดูแล กากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3 และ มคอ.4)
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนตามเวลาที่คณะกาหนด ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ดูแล กากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ทุกรายวิชา ตามเวลาที่คณะกาหนด (ภายใน 30 วันหลังวันปิด
ภาคเรียน)
ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร การมีงานทาภายใน 1 ปี
ติดตามคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ติดตามผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตร การประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
ระยะเวลาที่คณะ/มหาวิทยาลัยกาหนด (ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา)
ป้อนข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตร แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

2. การบริหารหลักสูตร

3. การจัดทา มคอ.3-4-5-6-7

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนกำรกำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดทำ (มคอ.3 – มคอ.7)
เริ่มต้น
สาขาประชุมวางแผนบริหารหลักสูตร
พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
กาหนดแผนการเรียน/รายวิชาเปิด
กากับ ติดตาม มคอ.3-4
อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3-4

ทบทวนแก้ไข

ตรวจสอบ/ประเมิน
การจัดทา มคอ.3-4

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาสาขา

- อาจารย์ประจาหลักสูตร

- อาจารย์ผู้สอน

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

ผ่าน
เสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการ
ก่อนเปิดภาคเรียน
จัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3-4
และหรือ จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
กับงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุฯ
และหรือ จัดทาวิจัยในชั้นเรียน (ถ้ามี)
ประเมินการเรียนการสอน / ให้คะแนน
ทวนสอบผลการเรียนรู้ / ประกาศผลการเรียน
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อน
วิเคราะห์สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
กาหนดแผนการกากับ ติดตาม มคอ.5-6

- คณะ
- อาจารย์ผู้สอน

- อาจารย์ผู้สอน

- อาจารย์ประจาหลักสูตร / คณะกรรมการประจาคณะ
- นักศึกษา

- อาจารย์ประจาหลักสูตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5-6 และทวนสอบ
พร้อมแนบผลการประเมินรายวิชา
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบ/ประเมิน
การจัดทา มคอ.5-6

- อาจารย์ผสู้ อน

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/หัวหน้าสาขา

ผ่าน
สาขาประชุมร่วมกันจัดทา มคอ.7
(รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน

รับการตรวจประเมินตนเองระดับหลักสูตร

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขาวิชา

รายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขาวิชา

ทบทวนผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ปรับปรุง/พัฒนา วางแผนการบริหารหลักสูตร
ปีต่อไป

- อาจารย์ประจาหลักสูตร/สาขาวิชา

สิ้นสุด
หมายเหตุ : วันสิ้นสุดภาคการศึกษา คือ วันอนุมัติผลการศึกษาของคณะกรรมการประจาคณะ

*************************************************

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

