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(แบบประเมินกระบวนการ 9 ตัวบ่งช้ีเกณฑ์ระดับหลักสูตร) 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

คำช้ีแจง  แบบประเมินน้ี เป�นแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แท้จริงของบุคลากร      

ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในด้าน

ตา่งๆ 9 ด้าน ดังน้ี 1) ดา้นการรับนิสิต 2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3) ด้านผลที่เกิดกับนิสิต 4) ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

5) ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ 6) ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 7) ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      

8) ด้านการประเมินผู้เรียน และ9) ดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของบุคลากร 

 

ระดับคะแนนการประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาถึงการดำเนินการที่บ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหลักสูตร 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.00 - 1.50    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50    ต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50    พอใช้ 

3.51 - 4.50    มาก 

4.51 - 5.00    มากที่สุด 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลเบื้องต้น 

1.  เพศ   ชาย       หญิง 

2.  ระดับการศึกษาท่ีสอน  ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก        อ่ืนๆ......................................................... 

3.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   3.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร    3.3 อาจารย์ผู้สอน      3.4 บุคลากรสายสนับสนุน    

4. คณะท่ีบุคลากร สังกัดอยู่ในป�จจุบัน (หลักสูตร.......................................................................................)  

  1.  คณะแพทยศาสตร์       7.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต......................... 

  2.  สาขาเทคนิคการแพทย์      8.  คณะบริหารธุรกจิฯ             

  3.  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขต.....................   9.  คณะนิติศาสตร์ 

  4.  คณะทันตแพทยศาสตร์          10.  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  5.  คณะเภสัชศาสตร ์      11.  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร.............................. 

  6.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 

5. หน่วยงานท่ีบุคลากร สังกัดอยู่ในป�จจุบัน (สำนัก.......................................................................................)  
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ตอนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในด้านต่างๆ 9 ด้าน ดังน้ี  
1) ด้านการรับนิสิต 2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3) ด้านผลที่เกิดกับนิสิต 4) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  5) ด้านผลที่เกิดกับ

อาจารย์ 6) ดา้นสาระของรายวิชาในหลักสูตร 7) ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  8) ด้านการประเมิน
ผู้เรียน และ9) ดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 

1) ด้านการรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

    1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และ

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป�นไปตามเกณฑ์ 

     

    1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่

เป�ดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน

และหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา

ภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

     

    1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ใน

การคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เป�ดเผย และเป�นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

     

    1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป�นต่อ

การเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

     

    1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป 

มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วน

นิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

     

    1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า

คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 

ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

     

1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

    1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ

รับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนา

จนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

     

    1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ  การปฐมนิเทศนิสิต       

การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

     

    1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

     

    1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียน

เรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

     

    1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ 

ในการเรียน 

     

    1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต 

ได้อย่างเหมาะสม 
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2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ปริญญาตรี ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา และการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

 2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

บัณฑิตศึกษา) 

    2.1.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิต

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป�นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

     

    2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต       

    2.1.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศกัยภาพ
ของนิสิต 

     

    2.1.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปล่ียนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
เพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

     

    2.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ มีป�ญหาทางการเรียนหรือต้องการ    

ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

     

    2.1.6 การจัดการความเส่ียงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะ

ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

     

    2.1.7 ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา      

    2.1.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา 
การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

     

2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

    2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม 

     

    2.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 

     

    2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร      

    2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพัน
กับความเป�นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

     

    2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

     

    2.2.6 การเป�ดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน      

    2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด      

    2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับ
การพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป�นมาตรฐานเดียวกัน  

     

    2.2.1 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในต่างประเทศ 
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3. ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ     

ข้อร้องเรียนของนิสิต)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

 3.1 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

    3.1.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร      

    3.1.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร      

    3.1.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต      

    3.1.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

     

    3.1.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง      

    3.1.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน      

    3.1.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน      

    3.1.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน      

    3.1.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน      

    3.1.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน      

 

4. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร    

ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

4.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม 

และพัฒนาอาจารย์) 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ       

    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ มีอยู่ เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ 

ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

     

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม 

และพัฒนาอาจารย์) 

    4.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง

วิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

    4.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผน

ระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี

แผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 

(คณะกรรมการประจำคณะ)   

     

    4.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพ
ให้คงอยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร

ประกอบด้วย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการ
หาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

     

    4.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กำหนด  สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทน

ข้อจำกัดอย่างเป�นระบบ 

     

    4.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   

ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   
ความเส่ียง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

     

    4.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน      

    4.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์      

    4.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      

    4.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร      

    4.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน      

    4.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ      

4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม 
และพัฒนาอาจารย์) 

    4.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง      

    4.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป�นไปตามมาตรฐานและ  

มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

     

    4.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ

อย่างต่อเน่ือง 

     

    4.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร      

    4.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์      

    4.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถ

ดา้นการสอนของอาจารย์ 

     

    4.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

     

    4.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่ สูงกว่า

กำลังคนในห ลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะ

ความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
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5. ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจ

ของอาจารย์)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

5.1 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 

(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์) 

    5.1.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

    5.1.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร      

    5.1.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร      

    5.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป�นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

     

 

6) ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

6.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร  

(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ) 

    6.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการ

พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

     

    6.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเป�ด

วิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

     

    6.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

วิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

     

    6.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่

ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป�นจุดเน้น มีความ

ต่อเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

     

    6.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน 

เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

     

    6.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร      

    6.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน      

    6.1.8 การเป�ดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียน

วิชาต่อยอด 

     

    6.1.9 การเป�ดรายวิชาเป�นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่

กำหนดในหลักสูตร 

     

    6.1.10 การเป�ดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป�นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
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    6.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา

ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป�นมาตรฐานเดียวกัน 

     

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 

    6.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเน้ือหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ

สาขาวิชาที่เป�นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป�นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่ง

การดำรงชีวิต 

     

    6.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการ

เรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

    6.1.14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น      

    6.1.15 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป�นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/

สนองความต้องการของสังคม 

     

    6.1.16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป�นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

     

    6.1.17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้

ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

     

 

7) ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ การกำกับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ.4/  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม/ การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์/ การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามใน

การทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา) 
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7.1 ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) 

    7.1.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน

เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

     

    7.1.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้

มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 

(ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

     

    7.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้

ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

     

    7.1.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ 

มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 
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    7.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอน

จากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์

ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

     

    7.1.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝ�กอบรม การให้คำแนะนำ 

และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  

    7.1.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้  

ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

     

    7.1.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญใน

หัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

     

    7.1.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป�นไปตามหลักเกณฑ ์      

    7.1.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน

วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

     

7.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) 

    7.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน      

    7.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต      

    7.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

     

    7.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่

จำเป�นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

     

    7.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์

การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

     

    7.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 

ทักษะการส่ือสารการพูด ฟ�ง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ป�ญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ

หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือข่ายทางสังคม online 

learning) 

     

    7.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน

การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

     

    7.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  

การศึกษาดูงาน 

     

    7.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ      

    7.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารยท์ี่

มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

     

    7.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
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    7.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

     

    7.2.13 การควบคมุกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต      

ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (  

    7.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

     

    7.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต       

    7.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการ

สอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

     

    7.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่

นิสิตสนใน (ถ้ามี) 

     

    7.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของ

อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

     

    7.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      

    7.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     

บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (  

    7.2.21 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

โดยเฉพาะการสอนที่เน้นป�ญหาเป�นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป�นฐาน 

     

    7.2.22 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ 

สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณ

ของอาจารย์ 

     

    7.2.23 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต 

เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

     

    7.2.24 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา      

    7.2.25 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน

อย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 

     

    7.2.26 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก      

    7.2.27 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

     

    7.2.28 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ป�ญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและป�ญหา

ของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

     

    7.2.29 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอ

โครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

     

    7.2.30 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 

Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในต่างประเทศ 
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8) ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/ การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และการประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

8.1 ด้านการประเมินผู้เรียน 

(IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

    8.1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม      

    8.1.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 

ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

     

    8.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ

สังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

     

    8.1.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

     

    8.1.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลัง

ข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมิน

สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

     

    8.1.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน      

    8.1.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด

ชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐาน

หรือที่มาของคะแนนที่ ใช้ในการการตัด เกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อน

ความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

     

    8.1.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF      

    8.1.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ .7 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

    8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการ

สอบป้องกัน ชัดเจน 

     

    8.1.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได ้

     

    8.1.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย 

มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป�นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ใน

รูปแบบ/วารสารซ่ึงเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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9) ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก พอใช้ 

ต้อง

ปรับ

ปรุง 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

9.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

    9.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ

หลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

     

    9.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน      

    9.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู ้

     

    9.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย)      

    9.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ)      

    9.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู ้เพียงพอ

และทันสมัย 

     

    9.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย      

    9.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปล่ียนสนทนาหรือ

ทำงานรว่มกัน 

     

    9.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง      

    9.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อส่ือสารได้ใกล้ชิด 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

    9.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการสืบคน้และการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ี

เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป�นต้น 

     

    9.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย      

    9.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย      

    9.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป�นและเหมาะสมในการทำวิจัย      

 

 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของบุคลากร 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งน้ี 


