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แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับหลกัสูตร 

 
๑) แนวทางการวิเคราะห์กระบวนการ 
 - ให้ท ำควำมเข้ำใจกับวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้ ในเล่มคู่มือกำรประกันคุณภำพ จะมีค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์กำรประเมิน และวัตถุประสงค์ของผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรในภำพรวมของตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ระบุในคู่มือการประกันคุณภาพ 

๓.๑ กำรรับนิสิต • นิสิตมีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
๓.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต • นิสิตเรียนอย่ำงมีควำมสุข 

• มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
๓.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต • นิสิตมีควำมพร้อมทำงกำรเรียน มีอัตรำกำรคงอยู่สูง อัตรำ

กำรส ำเร็จกำรศึกษำสูง มีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร 
๔.๑ กำรพัฒนำอำจำรย ์ • อำจำรย์มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนคุณวุฒิกำรศึกษำ

และต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของ
อำจำรยท์ี่สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 

๔.๒ คุณภำพอำจำรย์ • อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำ และมี
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต 

๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอำจำรย์ • อัตรำก ำลังอำจำรย์เหมำะสมกับนิสิต 
• อัตรำคงอยู่ของอำจำรย ์
• อำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตร 

๕.๑ สำระของรำยวิชำในหลักสูตร • หลักสูตรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของประเทศ 

๕ . ๒  ก ำ ร ว ำ ง ร ะ บ บ ผู้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

• กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองต่อควำม
แตกต่ำงของผู้เรียน 

• กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
• ผลกำรเรียนรู้บรรลุเป้ำหมำย 

๕.๓ กำรประเมินผู้เรียน • กำรประเมินที่สะท้อนสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน (ประเมินกระบวนกำรเรียนกำรสอน) 

• อำจำรย์ใช้ข้อมูลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน (ประเมิน
ตัวอำจำรย์เพื่อปรับวิธีกำรสอน) 
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• นิสิตใช้ข้อมูลในกำรปรับปรุงตัวเองให้ประสบควำมส ำเร็จใน
กำรเรียน (ประเมินนิสิตเพ่ือปรับวิธีกำรเรียน) 

• ประเมินนิสิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ • สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร

เรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนและส่งผลให้ผู้ เรียน
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 กำรเขียนรำยงำนเพื่อตอบเกณฑ์กำรประเมินว่ำหลักสูตรมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรหรือไม่อย่ำงไร จึง
ควรเขียนในแนวทำงที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงกระบวนกำรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดในแต่ละตัวบ่งชี้ 

- เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ว่ำผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยกระบวนกำรหลัก กระบวนกำรย่อย
ใดบ้ำง และใคร/หน่วยงำนใดเกี่ยวข้อง เช่น ตัวอย่าง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีกระบวนการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - วิเครำะห์ว่ำกระบวนกำรที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย ให้น ำกระบวนกำรนั้นมำหำ
สำเหตุ ว่ำเพรำะอะไร เช่น ตัวอย่าง การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการวิเคราะห์กระบวนการที่ส่งผลต่อ
จ านวนการรับเข้านิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผน และระบุกระบวนการปรับปรุงในขั้นตอนที่ต้องการ ปรับปรุง  
 

จ านวนรับ 
กองแผนงำน/คณะ/ 

หลักสตูร 

การแต่งตั้งกรรมการสอบ 
หลักสตูร 

การคัดเลือก 
มหำวิทยำลยัเรำ/
มหำวิทยำลยัอื่น 

คุณสมบัติ 
หลักสตูร การรับนิสิต 



๓ 
 

 
 

- เก็บข้อมูลผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนหลังจำกกำรปรับปรุง ว่ำดีขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือน ำเสนอใน
รำยงำน 
 

 
 

๒) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนของการน าเสนอกระบวนการ 
 - กำรเขียนที่แสดงระบบกลไกที่แสดงคุณภำพ โดยไม่ต้องแยกเป็นข้อๆ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ไม่ต้อง 
ระบุแยก ให้เขียนเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกัน กำรเขียนแยกข้อตำมเกณฑ์พบว่ำสิ่งที่เขียนไม่ร้อยเรียงเป็น 
เรื่องเดียวกัน 
 - Flow chart ของระบบและกลไก ในส่วนที่ลงรำยละเอียดมำกไปให้ไปไว้ในภำคผนวกแทน แต่ใน
บำงกระบวนกำรที่อำจจะมุ่งเน้นให้เห็นถึงกำรปรับกระบวนกำร สำมำรถน ำเสนอได้แบบกะทัดรัด 
 - กำรน ำเสนอกำรปรับปรุงกระบวนกำร ควรเสนอในแนวทำง ที่หลักสูตรก ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดง
คุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำรที่ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด ำเนินงำนที่น ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร มี
กำรทบทวน/ประเมิน/ศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก ำหนด หำกหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตำมที่
ต้องกำร ให้อธิบำยว่ำมีกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร เพ่ือน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร (หมำยเหตุ : ให้
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย และ กรณีจะให้คะแนนระดับ ๔ 
หรือ ๕ ต้องมีค ำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
 - ข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ควรเป็นข้อมูลที่เป็นกิจกรรม กระบวนกำร ผล
กำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลำที่ก ำหนดในเล่มกำรประเมินเท่ำนั้น เช่น สำระของรำยวิชำในหลักสูตร - 
ให้อธิบำยสำระของหลักสูตรเล่มที่ใช้ปัจจุบัน ที่ใช้ในกำรประเมินในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ว่ำแตกต่ำงจำกเล่มเดิม 
ไม่ควรพูดไปข้ำงหน้ำในเรื่องกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ หรืออำจอ้ำงได้ในกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนจริงในปี
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กำรศึกษำ ๒๕๖๐ เช่น กำรเตรียมกำรรับนิสิตปี ๒๕๖๑ ว่ำเรำด ำเนินอย่ำงไรบ้ำง และถ้ำผลของกำรรับนิสิตปี 
๒๕๖๑ เกิดในช่วงเวลำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ในลักษณะเช่นนี้ก็สำมำรถเขียนในรำยงำน SAR ได ้
 - กิจกรรมหรือกระบวนกำรใด ๆ ที่เขียนในรำยงำน ถ้ำคิดว่ำกำรระบุช่วงเวลำมีควำมส ำคัญต่อผลลัพธ์
ของกระบวนกำร ก็สำมำรถใส่รำยละเอียดได ้
 
องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
๓.๑ การรับนิสิต 
 ๑) กำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ที่ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ อำจเกิดจำกควำมไม่เข้ำใจใน
รำยละเอียดของตัวบ่งชี้ว่ำครอบคลุมเรื่องใดบ้ำง เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต ในกรณีที่ส่ง
นิสิตไปท ำวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศ นั้น 

• ถ้ำเป็นกำรอธิบำยเนื้อหำลงลึกถึงเนื้อหำของกำรวิจัย ต้องน ำกิจกรรมนี้ไปรำยงำนใน
องค์ประกอบที่ ๕ ถือว่ำเป็นกำรพัฒนำรูปแบบของกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

• แต่ถ้ำต้องกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรนี้ในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ต้องอธิบำยกระบวนที่หลักสูตรมุ่ง
พัฒนำนิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ มีกำรเตรียมควำมพร้อมตัวนิสิตก่อนไปต่ำงประเทศ ด้ำนภำษำ 
กำรไปใช้ชีวิตในที่ต่ำงวัฒนธรรม กำรสื่อสำร ฯลฯ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ แล้วน ำมำสู่ว่ำหลักสูตรได้จัดส่งนิสิตไปเพื่อต้องกำรผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในทักษะ
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ 

 ๒) กำรแสดงควำมเชื่อมโยงของวิธีคิด วิธีกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละตัวบ่งชี้ สำมำรถ
ท ำได้ แต่ต้องไม่ลงรำยละเอียดมำกเกินควำมจ ำเป็น (เช่น กำรแสดงระบบกลไกในทุกๆ กระบวนกำร เป็น 
Flowchart ที่มำกเกินไป จะท ำให้ไม่เห็นจุดเน้นที่ต้องกำรน ำเสนอ โดยทั่วไปเรำมักจะยอมรับว่ำกำรท ำงำน
ของเรำเป็นระบบแล้ว ไม่เช่นนั้นจะเปิดหลักสูตรได้อย่ำงไร ถ้ำหลักสูตรต้องกำรแสดงอำจน ำไปใส่ไว้ใน
ภำคผนวกได้) 
 ๓) กำรเตรียมควำมพร้อมของนิสิตก่อนเข้ำเรียน สำมำรถเขียนกิจกรรม/กระบวนกำรที่ท ำขึ้นหลังนิสิต
เข้ำเรียนแล้วได้ แต่ไม่ควรเกินปีที่หนึ่ง และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำนิสิตนั้นไม่ควรเป็นกำรออกแบบ
ล่วงหน้ำส ำหรับเด็กเป็นกลุ่ม เพรำะเด็กแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ออกแบบกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม 
ควรจัดท ำโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล บำงหลักสูตรที่ก ำหนดรำยวิชำให้ว่ำเป็นกำรปรับ
พ้ืนฐำนนั้นไม่สำมำรถนับเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม แต่จะไปเขียนได้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
องค์ประกอบที่ ๕ แทน สรุปว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมไม่ใช่กำรน ำรำยวิชำที่มีอยู่ใน มคอ. ๒ มำใช้เป็นกำร
เตรียมควำมพร้อม ควรวิเครำะห์ปัญหำออกมำเป็นกลุ่มย่อยแล้วออกแบบกำรเตรียมควำมพร้อมตอบสนองให้
ตรงกับปัญหำ 
 ๔) กำรเก็บข้อมูลนิสิตตั้งแต่ตอนรับเข้ำที่มี ๓ ประเภท อำจมีภูมิหลังและวิธีกำรที่ได้มำแตกตำ่งกัน จะ
ช่วยให้กำรออกแบบกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเตรียมควำมพร้อมเด็กจึงต้อง
แสดงควำมแตกต่ำงในแต่ละกลุ่มด้วย เพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย กำรใช้รุ่นพ่ีสอน
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รุ่นน้องก็สำมำรถท ำได้ หรือเป็นกิจกรรมค้นคว้ำข้อมูลให้มำนั่งคุย น ำเสนอ โดยเน้นด้ำนวิชำกำร หลักสูตรที่ท ำ
กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำรจัดในปีที่ ๑ อำจกระท ำได้ แต่ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของ ๓.๑ กิจกรรม
นอกเหนือจำกนี้อำจเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำนิสิตที่เป็นกำรตอบวัตถุประสงค์ของ ๓.๒  
 ๕) กิจกรรมที่พบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเช่น open house กำรแนะแนวในพ้ืนที่ ท ำให้ได้นิสิตเพ่ิมมำกขึ้น
หลำกหลำยกลุ่ม 
 
๓.๒ การส่งเสริมและการพัฒนานิสิต  
 ๑) ระบุระบบกำรพัฒนำนิสิต อำจำรย์ที่ปรึกษำ ๑ คนดูแลเด็กกี่คน ท ำอะไรให้เด็กบ้ำง เช่นกิจกรรม 
Homeroom ได้พบปะเด็กบ่อยขนำดไหน เด็กมีควำมสุขไหม เด็กที่เรียนอ่อนมีกำรดูแลเป็นพิเศษอย่ำงไร มี
กิจกรรมอะไรที่ไม่ใช่รำยวิชำแต่น ำมำพัฒนำนิสิต 
 ๒) กำรพัฒนำนิสิตตำมศตวรรษที่ ๒๑  ควรวิเครำะห์ว่ำหลักสูตรมีควำมต้องกำรให้นิสิตมีทักษะ
อะไรบ้ำง ที่จะช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพของชีวิต ทั้งนี้ก็ต้องยึดหลักควำมแตกตำ่งของผู้เรียนด้วย  
 
๓.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต  
 ๑) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ต้องมีจุดรับข้อมูล มีกำรน ำเสนอช่องท ำกำรให้ข้อร้องเรียนอย่ำง
หลำกหลำย เพ่ือควำมสะดวก ในกำรจัดส่งข้อมูล เมื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้รับข้อมูลกำรร้องเรียนแล้ว 
ต้องน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำคุยประชุมร่วมกันในที่ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และต้องรู้ว่ำควรจะส่งให้ใครไป
แก้ไข และควรมีกำรก ำกับ ติดตำมแก้ไข  
 ๒) กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ว่ำมีแนวทำงกำรแก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำงไร ใครเป็นผู้รับไปด ำเนินกำร 
ผลลัพธ์ของกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเป็นอย่ำงไร  
 ๓) กำรน ำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นแนวโน้มของผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ควรท ำย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อ
แสดงแนวโน้มว่ำดีขึ้นหรือไม่  
  
องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์  
 องค์ประกอบนี้ให้ดูเฉพำะอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ำนั้น แม้ว่ำกิจกรรมส่วนกลำงในระดับ
หลักสูตรหรือคณะอำจท ำในภำพรวมอำจำรย์ทุกคนก็ตำม  
 ๑) ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ เริ่มจำกจ ำนวนที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ต้องเขียนตำม
ต่อมำคือกำรบริหำรอำจำรย์ให้มีควำมสุข ไม่คิดที่จะลำออก ให้ระบุถึงค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ขวัญก ำลังใจที่
มหำวิทยำลัยหรือหลักสูตรจัดหำให้ วิเครำะห์แผนบุคลำกรว่ำอำจำรย์ไม่มีคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำรกี่คน 
และจะมีแผนกำรพัฒนำอำจำรย์เหล่ำนี้อย่ำงไร งบประมำณจะเอำมำจำกไหน น ำมำวิเครำะห์หำแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนตำมแผนระยะยำวให้เกิดผลลัพธ์  
 ๒) กำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ควรจัดท ำเป็นแผนระยะยำวอย่ำงน้อย ๕ ปี เตรียมกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยหรือยุทธศำสตร์ของประเทศ 



๖ 
 

งบประมำณกำรพัฒนำที่มำจำกคณะ หรือเป็นกำรพัฒนำรวมของคณะที่มีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งของวิชำกำร แต่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้เข้ำร่วมก็สำมำรถน ำมำนับได้ แต่ระบุเฉพำะอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรว่ำมีจ ำนวนเท่ำใดที่เข้ำร่วม  
 ๓) ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้แสดงตำรำงเปรียบเทียบให้ชัดเจน ระบุวันเวลำที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง เพ่ือง่ำยต่อกำรดูว่ำมีควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรือไม่ กำร
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนี้ต้องมีกระบวนกำรส่งไปที่สภำมหำวิทยำลัยด้วย ในขณะที่มีกำรประเมิน
ถ้ำกระบวนกำรยังไปไม่ถึงสภำมหำวิทยำลัย ให้อธิบำยว่ำหลักสูตรมีกำรด ำเนินกำรไปแล้ว แต่รอรอบระยะเวลำ
ของกำรน ำเสนอสภำ ถ้ำอำจำรย์ไม่มีกำรลำออก ก็จะถือว่ำมีผลส ำเร็จในประเด็นกำรคงอยู่ของอำจำรย์  
 ๔) กำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต้องเป็นควำมพึงพอใจของกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
คุณภำพของอำจำรย์ กำรคงอยู่ของอำจำรย์ ต้องดูในรำยละเอียดของแบบประเมินว่ำครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ (ได้จัดท ำตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินให้แล้ว)  
 
องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 ๑) กำรเขียนรำยงำนในตัวบ่งชี้ ๕.๑ สำระรำยวิชำของหลักสูตร กำรเขียนควรมุ่งเน้นควำมทันสมัยของ
หลักสูตรที่เป็นทั้งกำรปรับเปลี่ยนใหญ่เป็นรอบทุก ๕ ปี และกำรปรับย่อยเป็นรำยปีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่เป็น
ควำมต้องกำรของสังคม  

• หลักสูตรที่ใช้อยู่ในช่วงต้นของรอบระยะเวลำของหลักสูตร ให้แสดงเปรียบเทียบกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหลักสูตร กำรปรับเนื้อหำ กำรปรับกลุ่มวิชำ และกำรปรับกิจกรรม จำกเดิม ว่ำท ำไม
ถึงต้องปรับออก ท ำไมต้องปรับเข้ำ สมมติว่ำปี ๒๕๕๕ มำเป็น ๒๕๕๙ ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
จุดส ำคัญอย่ำงไรบ้ำงที่น ำมำซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลง 

• หลักสูตรที่ใช้อยู่ในช่วงปลำยของรอบระยะเวลำของหลักสูตร ให้น ำเสนอกำรเปลี่ยนแปลง
ส ำคัญในรำยวิชำ เช่น เสียงสะท้อนจำกนิสิต ผู้ประกอบกำร ว่ำส่งผลต่อกำรปรับปรุงอย่ำงไร 

 ๒) ควำมทันสมัยของหลักสูตร สำมำรถน ำเสนอได้ในหลำยตัวบ่งชี้ เช่น ถ้ำรำยงำนกำรปรับเนื้อหำ 
กำรเพิ่มรำยวิชำ จะอยู่ในตัวบ่งชี้ ๕.๑ ถ้ำเป็นกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะ
อยู่ในตัวบ่งชี้ ๕.๒ ถ้ำเป็นกำรปรับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย จะอยู่ในตัวบ่งชี้ ๖.๑ 
 
 
๕.๒ การวางระบบผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอน  
 ๑) กำรน ำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ควำม
เชี่ยวชำญของอำจำรย์ปัจจุบัน อำจำรย์เกษียณ อำจำรย์ลำศึกษำต่อ กำรวำงระบบพ่ีเลี้ยงในรำยวิชำกำร
ปรับเปลี่ยนปฏิทินกำรศึกษำ กำรขอเปิดรำยวิชำ ภำระงำนสอนโดยรวม เพื่อมำก ำหนดตัวผู้สอน  



๗ 
 

 ๒) กำรก ำหนดรำยวิชำที่ต้องกำรให้มีกำรบูรณำกำร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำจะบูรณำกำรด้ำนใดบ้ำง 
แนวทำงกำรอธิบำย เช่น  

- กำรบูรณำกำรรำยวิชำกับกำรบริกำรวิชำกำรอำจำรย์น ำนิสิตออกไปพ้ืนที่จริง อำจำรย์ต้องเริ่ม
ไปบรรยำยชุมชนก่อน (อำจำรย์เป็นหลัก) ตำมด้วยกำรให้นิสิตได้เรียนรู้งำนและช่วยเหลือ
อำจำรย์  

- กำรบูรณำกำรรำยวิชำกับกำรวิจัย ต้องน ำรำยวิชำทั่วไป ไม่ใช่รำยวิชำกำรวิจัยที่น ำไปบูรณำกำร
งำนวิจัย ในกรณีเล่ำให้เด็กฟังที่อำจำรย์มีงำนวิจัยอยู่แล้วใช้ไม่ได้ ต้องเป็นกำรเรียนกำรสอน
ผนวกกับงำนวิจัยให้เข้ำใจกระบวนกำรวิจัย  

- กำรบูรณำกำรรำยวิชำกับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๓) กำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ ควรน ำเสนอในรำยละเอียด ดังต่อไปนี้  

- กำรก ำกับระยะเวลำกำรจัดส่ง มคอ. ๓-๕  
- กระบวนกำรก ำกับให้ มคอ. ๓ ของปีนี้เป็นกำรปรับปรุงจำก มคอ. ๕ ในเล่มที่ผ่ำนมำอย่ำงไร  
- กำรวำงแผนกำรสอนล่วงหน้ำ ที่เป็นรำยละเอียดของกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ  
- ต้องเขียนเรื่องกำรบูรณำกำรในแผนกำรสอน มคอ. ๓ ให้ชัดเจน ว่ำใช้รำยวิชำใด ไปบูรณำกำร

อย่ำงไร  
- กำรปรับกระบวนกำร  

 ๔) กำรทวนสอบ ควรก ำหนดให้ชัดเจนว่ำวิชำใด และมีกำรประกำศล่วงหน้ำว่ำจะมีกำรทวนสอบใน
รำยวิชำใด ควรระบุแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ชัด และน่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทวนสอบเพ่ือให้เกิด
ควำมโปร่งใส เชื่อถือได้ กำรทวนสอบอำจมีได้หลำยวิธี เช่น กำรสังเกต กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำร
ประเมินคะแนนกำรสอบ ฯลฯ  
 ๕) กำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ควรรำยงำนว่ำมีกระบวนกำรควบคุมให้วิทยำนิพนธ์มีมำตรฐำนเดียวกัน 
หัวข้อมีควำมลึกสอดคล้องกับระดับของปริญญำ  

- น ำเสนอควำมเชี่ยวชำญและกรอบงำนวิจัยของอำจำรย์ให้รับทรำบในใบสมัคร  
- กำรเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์สอดคล้องกับควำมเชี่ยวชำญและกรอบงำนวิจัยของอำจำรย์  
- กำรก ำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ให้มีมำตรฐำนในกำรดูแลกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้ได้

มำตรฐำนและมีควำมสอดคล้องกับสำขำวิชำ  
- รำยงำนกระบวนกำรดูแลนิสิตอย่ำงไรบ้ำง  

 ๖) กำรเขียนรำยงำนในตัวบ่งชี้นี้ ส่วนมำกมีควำมชัดเจนในระบบและกลไกเพรำะมีกำรด ำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง แต่ควรเพิ่มเติมผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนด้วย เช่น จ ำนวนนิสิตที่ลงวิทยำนิพนธ์ เทำ่ไร 
อำจำรย์ที่ปรึกษำกี่คน หัวข้อเป็นอย่ำงไร มีปัญหำใดๆ บ้ำงไหม เพ่ือน ำมำสู่กำรประเมินกระบวนกำร 
 
 



๘ 
 

องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๑) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มี ๒ ประเภท คือสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทั่วไป และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำร โดยเน้นกำรรำยงำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในภำพรวมของหลักสูตร 

- รำยละเอียดของเครื่องมือแต่ละอย่ำงแล้ว แสดงควำมเพียงพอและเหมำะสมกับจ ำนวนนิสิต 
- ระบุรำยกำรที่มีกำรช ำรุดและวิธีกำรดูแลรักษำเครื่องมือเหล่ำนั้น 
- ต ำรำ หนังสือ บทควำม โปรแกรมท่ีทันสมัย – กำรตั้งงบประมำณซื้อ 
- ควำมร่วมมือกำรใช้เครื่องมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
- กำรเขียนมุ่งเน้นกำรให้นิสิตได้ใช้งำน กำรเขำ้ถึงเครื่องมือ กำรใช้จริง 
- พ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม (ระดับบัณฑิตศึกษำ)  

 ๒) หลักสูตรต้องประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตร วิเครำะห์ข้อมูล และน ำผลมำ
ปรับปรุง  
 ๓) กำรน ำผลประเมินรำยวิชำที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร (เฉพำะข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสำมำรถน ำมำผลกำรประเมินแต่ละรำยวิชำมำวิเครำะห์ให้เป็นภำพรวมของ
หลักสูตร และน ำมำตอบข้อนี้ได้  
 
 
 

    ข้อมูลจากการรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                                เรือ่ง กระบวนการเทียบเคียงและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                     เครือข่ายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  

 โดย รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 




