การรายงานคณภาพระดั
บหลักสตร
การรายงานคุ
ณภาพระดบหลกสู
ตร
y เพือื่ ให้
ใ ห้ ลักั สูตรทราบสถานภาพของตนเอง อัันจะนํําไป
ไปสู่การกํําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุุณภาพไปสูู่เป้าหมาย (target) และเป้าประสงค์
(goal) ที่ตงั้ ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
y เพือื่ ให้
ใ ห้ ลักั สูตรได้
ไ ้ขอ้ มูลทีีส่ ะท้อ้ นจุดเด่่น โโอกาสในการพั
ใ
ฒ
ั นา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุุงและพัฒนาผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อยกขีดความสามารถของหลักสูตร
และมหาวทยาลย
ิ
ั

2

1

ตวบงชี
ั ่ ีใ้ นการประกนคุ
ป ั ณภาพหลกสู
ั ตร

ตัวบ่ งชี ้ * “กระบวนการ”
ระดับหลักสตร
ตวบงช
กระบวนการ ระดบหลกสู
ตร

y องค์ 1 การกํากับมาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

33.11 การรบนกศกษา
การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5 2 การวางระบบผู
5.2
การวางระบบผ้สอนและกระบวนการจดการเรยนการสอน
อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูู้เรียน
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

y องค์ 2 บณฑต
ั ิ เปนผลลพธ
ป็
ั ์
y องค
บางตวบงชเปนผลลพธ
องค์ 3-6
3 6 บางตวบงชเปนกระบวนการ
บางตัวบ่งชีเ้ ป็นกระบวนการ บางตั
วบ่งชีเ้ ป็นผลลัพธ์
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ ให้อสิ ระแก่หลักสูตรในการออกแบบ
กระบวนการ และรายงานการดําํ เนินิ งานตามกระบวนการทีีเ่ ป็นระบบ
ประกอบด้วย ระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูกู่ ารปฏิฏบตั ิ/
ดําเนินงาน การปรับปรุง/พัฒนา และผลจากการปรับปรุง/พัฒนา
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
รวมถงแนวปฏบตทด

* ตัวบ่งชีท้ มี่ ีเกณฑ์การประเมิน ตาม PDCA/PDSA
3

4

คําอธิบายตัวบ่ งชี ้ “กระบวนการ”
คาอธบายตวบงช
กระบวนการ

ป ็ ่ี ้
ประเดนทตองรายงานในแตละองคประกอบ
ใ ่
์ป

y ประกอบดวย
ประกอบด้วย 4 สวน
ส่วน คอ
คือ

องค์ประกอบที่ 3 บัณฑิต

1) หลักการ/เหตุผล :
2) การรายงาน : ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง อยางนอย
ประเดนทเกยวของ
อย่างน้อย ดงตอไปน
ดังต่อไปนี้ ...., .....
3) หลักการให้คะแนน : ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการตามตัวบ่งชี้ เช่น
ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสตร
ทาใหไดนกศกษาทมความพรอมทจะเรยนในหลกสู
ตร (ตบช.3.1
(ตบช 3 1 การรบ
การรับ
นักศึกษา)
4) เกณฑ์การประเมิน : เป็น 0–5 ตามระดับการดําเนินการ

1.
1
2
2.
3.
4.
5.

การรบนสต
ั ิสิ (3.1
(3 1 ก.))
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1
การเตรยมความพรอมกอนเขาศกษา
(3 1 ข.)
ข)
การควบคมการดแลให้
ุ
ู คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ทุกระดับ (3.2 ก.)
การควบคุมการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ (3.2 ข.)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3.2
ศตวรรษท
(3 2 ค.)
ค)

5
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ประเด็นที่ต้องรายงานฯ (ตอ)
(ต่ อ)
ประเดนทตองรายงานฯ

ประเด็นที่ต้องรายงานฯ (ตอ)
(ต่ อ)
ประเดนทตองรายงานฯ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

องค์. 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1 การออกแบบหลกสู
1.
ั ตรและสาระรายวชาในหลกสู
ิ ใ ั ตร (5.1
(5 1 ก.))
2.
งหลกสู
ตรใหทนสมยตามความกาวหนาในศาสตร
2 การปรบปรุ
การปรับปรงหลั
กสตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานัน้ ๆ (5.1 ข.)
3. การกําหนดผู้สอน (5.2 ก.)
4. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้
(
( ข.))
(มคอ.3,
4)) และการจััดการเรียี นการสอน (5.2

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
(4.1
(4 1 ก.))
2 ระบบการบรหารอาจารย
2.
ร บบการบริหารอาจารย์ (4.1
(4 1 ข.)
ข)
3 ระบบการสงเสรมและพฒนาอาจารย
3.
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1
(4 1 ค.)
ค)
1.
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ประเด็นที่ต้องรายงานฯ (ตอ)
(ต่ อ)
ประเดนทตองรายงานฯ
องค์ 5 หลกสู
องค.
หลักสตร
ตร การเรยนการสอน
การเรียนการสอน การประเมิ
การประเมนผู
นผ้เรยน
รียน (ตอ)
(ต่อ)
5. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่บูรณาการกับการวิจยั
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(5 2 ค.)
(5.
ค)
6. การควบคุุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ (5.2 ง.)
7. การแต่ง่ ตัง้ั อาจารย์ท์ ีป่ รึกึ ษาวิทิ ยานิิพนธ์แ์ ละค้น้ คว้า้ ศึึกษาอิสิ ระ ทีม่ี ี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้
องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ (5.2 จ.)
ญ
8. การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพมิ พ์ผ์ ลงานในระดั
ใ บบัณฑิตศึกษา (5.2 ฉ.)

ประเด็นที่ต้องรายงานฯ (ตอ)
(ต่ อ)
ประเดนทตองรายงานฯ
องค์. 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินฯ (ต่อ)
การประเมินิ ผลการเรียี นรู้ตามกรอบมาตรฐานฯ (5.3 ก.)
10.
องนสต
10 การตรวจสอบการประเมนผลการเรยนรู
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนร้ของนิ
สิต (5.3
(5 3 ข.)
ข)
11 การกากบการประเมนการจดการการเรยนการสอนและประเมน
11.
การกํากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5,6,7) (5.3 ค.)
12. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกึ ษา (5.3 ง.)
9.

9
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เกณฑ์ การประเมิน “กระบวนการ”
เกณฑการประเมน
กระบวนการ

ประเด็นที่ต้องรายงานฯ (ตอ)
(ต่ อ)
ประเดนทตองรายงานฯ

คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

0

1. ระบบการดํําเนินิ งานของภาควิชิ า/คณะ/มหาวิท
ิ ยาลััย โโดย

1

การมสวนรวมของอาจารยประจาหลกสู
ตร เพอใหมสง
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (6.1 ก.) (แสดงผล-จํานวนสิ่งสนับสนุนที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (6.1 ข)
2. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึึงพอใจของ
ใ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนการเรี
ยนร้ (6.1
(6 1 ค.)
ค)
นสตและอาจารยตอสงสนบสนุ
นการเรยนรู

2
3
4
5

เกณฑการพจารณา
เกณฑ์
การพิจารณา
ไม่มี ระบบ กลไก แนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง
มีระบบ มีกลไก
1+ มีการนําระบบกลไกไปสู
ไ ไ ่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการ
2+ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
3+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ป ิบัติทีด่ ี โดยมี
โ หี ลัักฐานเชิิงปประจัักษ์์
4+ มีแี นวปฏิ

เป็ป็นการประเมิ
ป ินการจัดั การกระบวนการ ให้
ใ เ้ กิิดผลผลิติ /ผลลัพั ธ์์ตามวััตถุประสงค์์
11
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(ต่ อ)
ความหมายของ “กระบวนการ”
กระบวนการ (ตอ)

ความหมายของ “กระบวนการ
กระบวนการ (process))”

y กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อพัฒนาเป็นหลักสููตรหรือบริการสําหรับลููกค้า

y A continuing development involving many changes
changes. (Webster’s
(Webster s New

(ผู้ใช้) ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการ
เป็น็ ขัั้นตอนหรือื กิจิ กรรมทีม่ี ีลาํ ดับั ชััดเจน ซึงึ่ เกิิดจากการผสมผสาน
ระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุุ และการปรับปรุุง มา
ทํางานร่วมกัน (บางสถานการณ์ อาจต้องดําเนินการตามลําดับขั้นที่
เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวิธิ ปี ฏิิบัตกิ ารและข้้อกํําหนด (ที
( อี่ าจเป็ป็น
ทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุุมที่ชัดเจน)
ที่มา : เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

World Dictionary)
y A particular method of doing something, generally involving a number

of steps or operations. (Webster’s New World Dictionary)
y A set of interrelated or interacting activities which transforms

inputs to outputs.(ISO 9000. Quality Management System)
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กระบวนการ ตามแนวคดของ
ิ
EdPE
EdPEx
มีวิธีการ/แนวทาง
(Approach)
ที่บรู ณาการ

y ขั้นตอนการปฏิบัติงานทีม่ ีการกําหนดอย่างชัดเจน ว่าต้องทําอะไรบ้
ไ าง

ขัน้ ตอนหรือกิ จกรรม
ทีี่มีลาํ ดับั ชัดั เจน

ป บั ปปรุง พัฒ
ปรั
ั นา

ดําเนิ นงาน ตาม
วิ ธีการอย่างทัวถึ
่ ง
(Deployment)

14

ความหมายของ “ระบบ”
“
” (สกอ.)
(ส )

(integration)

ติ ดตาม ทบทวน/
ประเมิ น ปรับปรุง
เรียนรู้ (Learning )

EdPEx : มหาวทยาลยใหบรการการศกษาร
มหาวิทยาลัยให้บริการการศึกษาระดัดบอุ
บอดมศึ
ดมศกษา
กษา การวจย
การวิจัย แล
และการ
การ
บริการวิชาการ นิสติ เป็นลูกค้าผู้รับบริการการศึกษา

คน เครื่องมือ
เครื่องจักร
เครองจกร
เครื่องมือ เทคนิ ค
วัสด
วสดุ
15

เพอใหไดผลออกมาตามทตองการ
เพื
่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ
y ต้องทราบโดยทั่วกัน ไม่วา่ อยู่ในรูปเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โดยวิธีการอืน่ ๆ
y องคประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้
ประกอบดวย
วย ปจจยนาเขา
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลต
ผลผลิต
และ ข้อมูลป้อนกลับ
กระบวนการที่เป็น/มีระบบ = กระบวนการที่กําหนดปัจจัยนําเข้าที่ต้องใช้
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนทําซ้ําได้ ผลผลตทตองการ
ขนตอนการปฏบตทชดเจนทาซาได
ผลผลิตที่ต้องการ และแนวทางการตดตาม
และแนวทางการติดตาม
ทบทวน/ประเมิน (เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ) ที่สามารถนําผลไปใช้ในการ
ปรัับปรุงกระบวนการได้
ไ ้
16

ระบบ

ความหมายของ “กลไก”
“ ไ ” (สกอ.)
(ส )

ปัจจัยนําเข้า
ปจจยนาเขา

y สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลือ่ นหรือดําเนินอยูไ่ ด้ โดย

(input)

y มการจดสรรทรพยากร
ี ั
ั

กลไก
ไ

ขัน้ ตอนที่ 1

y มการจดองคการ
หนวยงาน
กลุมบุบคคลเป็
คคลเปนผู
มีการจัดองค์การ หน่
วยงาน หรอ
หรือ กล่
นผ้ดําาเนนงาน
เนินงาน

ทรพยากร
ทรั
พยากร การจั
การจดด
องค์กร/หน่วยงาน/กลุม่
บุคคล รับั ผิดิ ชอบการ
ดําเนินงาน

ขัน้ ตอนที่ 2
ข้อมูลป้ อนกลับ
(feedback)

กระบวนการทมกลไก
กระบวนการที
่มีกลไก = กระบวนการทสามารถดาเนนการได
กระบวนการที่สามารถดําเนินการได้ จากการม
จากการมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบการดําเนินการและผู้ปฏิบัติงาน มีทรัพยากร
ใ ไ้ ด้ผ้ ลสําํ เร็จ็
สิงิ่ อําํ นวยความสะดวก ทีีจ่ ําเป็น็ ใในการทํํางานให้

ขัน้ ตอนที่ n
ผลผลิ ต
(output)
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กระบวนการที่มีระบบและกลไก ของ IQA
ตามแนวคิด PDCA -วิวธการทางาน
ธกี ารทํางาน ทใหผลตามวตถุ
ทีใ่ ห้ผลตามวัตถประสงค์
ประสงค

กระบวนการที่มี “ระบบและกลไก”
กระบวนการทม
ระบบและกลไก
ขอมู
้ ลปอนกลบ
ป้
ั (feedback)
(f db k)
ปัจจัยนําเข้า
p
(input)

กระบวนการ

-วัตถุดบิ
ผูร้ บั ผิดชอบดําเนิ นการ
อมล/สารสนเทศ
ล/สารสนเทศ
-ข้ขอมู
ทรัพยากร สิ่ งอํานวย
ความสะดวก
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PLAN

ออกแบบ

ผลผลิิ ต
(output)

- ผลิตภัณฑ์
- บริการ

กระบวนการทํางาน (work process) = การทํางานตามปกติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างคุณค่า เช่น การรับนิสติ การพัฒนา
หลักสตร
หลกสู
ตร การพั
การพฒนานสต
ฒนานิสติ การบริ
การบรหารงานวจย
หารงานวิจยั ฯลฯ
19

(ปจั จัยนําเข้าÆผลผลิต)
-ตวบงชและเปาหมาย
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมาย เพอการทบทวน/
เพือ่ การทบทวน/
ประเมินผล (แนวคิดในการปรับปรุง)

ACT

DO

ดํดาเนนกา
าเนินกา ร
ตามความเหมาะสม

ปฏบต/
ปฏิ
บตั /ิ
ดําเนินงาน

ผลไม่
ไ ด่ ี – คิดิ ปปรับั ปปรุง
ผลดีแล้ว –จัดทํา
มาตรฐานการทํางาน
หรือคิดพัฒนาให้ดขี น้ึ
(การปรับปรุง/พัฒนา)

STUDY/CHECK
ศึกษา
/

ติดตาม ทบทวน/ประเมิน

-มีผรู้ บั ผิดชอบ
-มทรพยากรทจาเปน
ี ั
่ี ํ ป็
(กลไก)

มีผลการทบทวน/ประเมิน
- มผลการทบทวน/ประเมน
(ข้อมูลป้อนกลับ)
20

การออกแบบกระบวนการ (ทัง้ การผลิตและบริการ)
ตาม SIPOC หรื อ COPIS Model

ปั จจัยนําเข้ า - กระบวนการ - ผลผลิต

Input ‐ Process ‐ Output
นิสติ อาจารย์

ความต้องการของนิสติ /ผูใ้ ช้
บัณฑิต/ประเทศชาติ มาตรฐาน
บณฑต/ประเทศชาต
สกอ. กฎระเบียบ มก.

S

้ ่งมอบ
Supplier ผูส

หาวัตถุ สารสนเทศจากไหน

I

Input ปัจจัยนําเข้า

ต้องใช้วตั ถุ สารสนเทศอะไร

P

Process กระบวนการ

ทําอย่างไรให้ได้ผลผลิ ตตามที่
ลูลกค้
กคาตองการ
าต้องการ

O

p ผลผลิต
Output

C

ลกค้
Customer ลู
กคาา

EdPEx
d

IQA

ิ ตบัณฑิต/ให้การศึกษา
กระบวนการผลตบณฑต/ใหการศกษา
กระบวนการผล
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
บัณฑิต ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ทักษะ ตามที่ สนองตอบความต้อ้ งการของนิิสติ /
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ประเทศชาติ มาตรฐาน
หลักสูตู รกําหนด
สกอ. กฎระเบียบ มก.
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ลูกค้าต้องการผลผลิ ต
อะไร ลักษณะอย่างไร
ใ ป็ นลูกค้้า
ใครเป็

ผูสู้ ง่ มอบ = ผูใู้ ห้ หรือแหล่งทีม่ าของปจั จัยนําเข้า
ลูกค้า = ผูร้ บั ผลผลิตจากกระบวนการ

ลกษณะกระบวนการทด
ั
่ี ี

ลกษณะกระบวนการทด
ั
่ ี ี (ตอ)
( ่ )

yมี วัตถุประสงค์ คือ ได้ผลผลิต(output) ที่มีคุณสมบัต/ิ

yมี ประสทธภาพ
ป สิ ิ (การใชทรพยากรคุ
( ใช้ ั
ม้ คา่ เชน
ช่ เวลา
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คนทางาน
คนทํ
างาน คาใชจาย
ค่าใช้จ่าย นอย
น้อย ผลตภาพ
ผลิตภาพ (productivity) สูสงง )
yเปนระบบ
เป็นระบบ (systematic) คอ
คือ เชื
เชอมโยงความคดเปนลาดบชน
่อมโยงความคิดเป็นลําดับชั้น
ทําซ้ําได้ ตรวจวัดความสําเร็จได้ ประเมิน ปรับปรุง จนเกิด
การเรียนรู้ และการแบ่งปัน ได้
yมุ่งสู่วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์การ (Integration)

ลัลกษณะ
กษณ ตามที
ตามทตองการ
่ต้องการ (มตวชวดความสาเรจ)
(มีตวั ชี้วัดความสําเร็จ)
yมมี ขนตอนทมุ
ประสงค มผู
ขัน้ ตอนที่มง่ ไปสู
ไปส่วตถุ
ัตถประสงค์
มีผท้ างานแตละขนตอน
ํางานแต่ละขัน้ ตอน
และผ้รบผดชอบกระบวนการ
และผู
ับผิดชอบกระบวนการ
yมี ประสิทธิผล ((ได้ผลผลิตตามวัตถประสงค์
ุ
)
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การติดตาม ทบทวน ปรั
บปรงง
การตดตาม
ปรบปรุ
กระบวนการทํางาน/ระบบงาน

การวัดผลของกระบวนการ/ระบบงาน
การวดผลของกระบวนการ/ระบบงาน
y ใช
ใช้ ตววด
ตัววัด (measure) หรอ
หรือ ตัตวชวด
วชีว้ ัด (indicator)
y ตัววัด (measure) วัดโดยตรง (ความไม่พอใจ)
y ตัวชี้วัด (indicator) วัดโดยอ้อม (จํานวนข้อร้องเรียน)

ตัวชี้วัดนํา (leading indicator) เกิดก่อน ชีน้ ําถึงผลที่จะตามมา
(อัตราการใช้ไฟน้อยÆตนทุ
(อตราการใชไฟนอย
ต้นทนต่
นตา)
ํา)
y ตัวชี้วัดตาม (lagging indicator) เกิดทีห
่ ลัง หรือผลลัพธ์ที่เกิดต่อเนื่อง
จากผลผลิต (คะแนนจบเฉลี่ยสูง Æอัตราได้งานทําสูง)
(ไ เ่ ข้ม้ งวด มักั เรียี กตัวั วัดั และตัวั ชีว้ี ัดรวมกัันว่่า ตััวชีีว้ ัด )
(ไม่
y

S
Source:
David
id Hoyle,
l 2009

ระบบงาน คือกระบวนการขนาดใหญ่
ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ
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การวัดผลของกระบวนการ/ระบบงาน (ตอ)
(ต่ อ)
การวดผลของกระบวนการ/ระบบงาน
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การวัดผลของกระบวนการ/ระบบงาน (ตอ)
(ต่ อ)
การวดผลของกระบวนการ/ระบบงาน

y In process measure/indicator ใชในการตดตามเฝาระวง
ใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง (monitor)การ

ดําเนินงานในขั้นตอนของกระบวนการ/ระบบงาน ที่เป็นจุดวิกฤติ
(ขนตอนทจะมผลกระทบตอประสทธภาพและ/หรอประสทธผลของ
(ขั้นตอนที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผลของ
กระบวนการ/ระบบงาน (ในกรณีระบบงาน ตัวชีว้ ัดอาจเป็นผลผลิตของ
กระบวนการที่สําคัญ) ถาไมไดตามเปาหมายตองแกไขปรบปรุ
กระบวนการทสาคญ)
ถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายต้องแก้ไขปรับปรงง ก่กอน
อน
จบกระบวนการ/ระบบงาน
เช่น ขั้นตอนรับเข้า้ เป็็นจุดวิกฤติของระบบการให้
ใ ้การศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ใช้ตวั ชีว้ ัด “จํานวนนิสิตรับจริง = 200 คน” (เพราะคุุ้มทุุนและการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ถ้าได้จํานวนไม่ครบ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบการผลิตบัณฑิต คือ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตสููง
เกินไป) แก้ไขโดยการรับเพิ่ม
27

y ขอคดในการกาหนดตวบงชเพอการตดตามเฝาระวง
ข้อคิดในการกําหนดตัวบ่งชี้เพือ่ การติดตามเฝ้าระวัง
y ต้องเกีย่ วข้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์(ความต้องการ)/เป้าหมาย ของ

กระบวนการ/ระบบงานนั้น
เชน่ “GPA ของนสตรบเขา
ิสิ ั ้ ≥ 3.00”
3 00”
ุ
ู และ
- ต้องมาจากกระบวนการรับเข้าที่ต้องการรับนักเรียนคณภาพสง
กําหนดเป้าหมายเป็น GPA ของนิสิตรับเข้า ≥ 3.00 ซึง่ ในกระบวนการนั้นมี
การประชาสั
ป
มั พันั ธ์เ์ สนอให้
ใ ท้ ุนแก่่นักเรียี นเรียี นดีี หรือื ข้อ้ เสนออืน่ื ๆ ทีจี่ ะ
ทําให้นักเรียนเรียนดีเข้ามาเรียน
- นิสิตแรกเข้าที่เรียนดี ต้องเป็นปัจจัยนําเข้าที่จําเป็นของกระบวนการถัดไป
ใ
ในระบบการผลิ
ตบัณ
ั ฑิต (กระบวนการจัดั การเรียี นการสอน)
28

การวัดผลของกระบวนการ/ระบบงาน (ตอ)
การวดผลของกระบวนการ/ระบบงาน
(ต่ อ)

การวัดผลของกระบวนการ/ระบบงาน (ตอ)
การวดผลของกระบวนการ/ระบบงาน
(ต่ อ)

y Out put/Outcome indicator ใชในการวดความสาเรจของ
ใช้ในการวัดความสําเร็จของ

y Out put/outcome indicator การวดความสาเรจของกระบวนการ/
การวัดความสําเร็จของกระบวนการ/

ระบบงาน เชิงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
y ผลลัพธ์ (outcome) ผลเชิงคุณภาพ มักเป็นผลต่อเนื่อง ไม่ได้
โดยตรงเมือ่ จบกระบวนการ เช่
โดยตรงเมอจบกระบวนการ
เชนน

กระบวนการ/ระบบงาน ทัง้ เชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
y ผลผลิต (output) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมือ
่ จบกระบวนการ/ระบบงาน
- บัณฑิตมีคี วามรู้ (GPA เฉลียี่ ≥ 2.75)
-

-

องคความรู
องค์
ความร้จากงานวจย
ากงานวิจยั (จานวนรายงานวจย/จานวนอาจารย
(จํานวนรายงานวิจัย/จํานวนอาจารย์
นักวิจยั = 1.2)
- ประหยัดพลังงานได้ (ลดการใช้ไฟฟ้า ≥ 25%)

-

บัณฑิตได้งานทํา ≥ 95.00%
การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เชิงวิชาการ(ตีพิมพ์เผยแพร่)
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์)์ (จํานวนชิน้ งาน/
อาจารย์นักวิจัย
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แนวทางการเขยนรายงาน
ี
“
“กระบวนการ”
”

แนวทางการเขีียนรายงานโดยทวไป
โ ่ ั ไป (4C)
C1 = Complete ครบถ้วน สมบูรณ์

1.

C2 = Concise
C i กระชบั ตรงประเดน
ป ็

2
2.

C3 = Clear ชดเจน
ชัดเจน เขาใจงาย
เข้าใจง่าย
CC4 = Co
Correct
ect ถูถกต้อง ตรงตามความเป็
ร ม ว มเปนจร
นจริง
With KISS
(Keep It Short and Simple)

เขียนให้ครบถ้วนทุกประเด็น็ ในตัวบ่งชีห้ นึง่ ๆ (C1)
อานคาอธบายตวบงชใหเขาใจเจตนา
่ ํ ิ
ั ่ ใี้ ้ ้ ใ
ทาความเขาใจ
ํ
้ใ
ความหมายของเกณฑ์ แล้วเขียนให้กระชับ ตรงเจตนา
และเกณฑ์ของตัวบ่งชีน้ ั้นๆ (C2)
(ไม่ตรงเจตนา/เกณฑ์ = ไม่ได้ดําเนินการ)

ต้องการให้อธิบาย “ การควบคุ
การควบคมการให้
คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสติ บัณฑิต” การ
ตองการใหอธบาย
มการใหคาปรกษาวทยานพนธแกนสตบณฑต
อธิบาย “จัดทําคูม่ อื การจัดทําวิทยานิพนธ์แจกให้นิสติ และอาจารย์ทป่ี รึกษา และมี
กําหนดการต่างๆให้นิสติ ปฏิบตั ติ าม” จงอาจไมตรงประเดน
กาหนดการตางๆใหนสตปฏบตตาม
จึงอาจไม่ตรงประเด็น (ใหดู
(ให้ดททีเนอหาในคู
เ่ นื้อหาในค่มอ)
อื )
31
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แนวทางการเขียนรายงาน “กระบวนการ”
แนวทางการเขยนรายงาน
กระบวนการ

การเขียนรายงาน “กระบวนการ”
การเขยนรายงาน
กระบวนการ

3 เขยนอธบายตามเกณฑ
3.
เขียนอธิบายตามเกณฑ์ เฉพาะเนอหาสาระสาคญ
เฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญ ใหกระชบ
ให้กระชับ

y ตงทมเขยน
ตัง้ ทีมเขียน ประกอบดวยผู
ประกอบด้วยผ้เรีรยบเรยง
ยบเรียง (Editor) และ ผ้ผูรบับผดชอบ
ผิดชอบ

ไม่ออ้ มค้อม ชัดเจน เข้าใจง่าย (C2,C3) ประกอบด้วย
1) ระบบและกลไก
2) การดําเนินงานตามระบบและกลไก
ไ
3) การทบทวน/ประเมนกระบวนการและผลการทบทวน/ประเมน
การทบทวน/ประเมินกระบวนการและผลการทบทวน/ประเมิน
4) การนําผลการทบทวน/ประเมินมาปรับปรุงุ /พัฒนา และผลที่เกิด
จากการปรับปรุง
4. เขียี นตามข้อ้ เท็็จจริงิ (ถ้า้ ไไม่ม่ /ี ไม่
ไ ไ่ ด้ท้ ํา ไม่
ไ ต่ อ้ งเขียี น หรือื เขียี นว่า่ ยังั ไม่
ไ ม่ ี
การดําเนินการ และจะดําเนินการเมือ่ ใด ถ้าบอกได้) (C4)

กระบวนการ (Process owner)
y ทีมเขียน ทําความเข้าใจตัวบ่งชี/้ แนวทางการเขียน ตกลงรูปแบบหรือ
สไ ์ ร ี (เพองายในการเขยนและการตรวจ)
สไตลการเขยน
( ื่ ่ ใ ร ี
รร )
y ผ้รู ับผิดชอบกระบวนการรวบรวมข้อมลการปฏิ
ู
ฏบัติงานในกระบวนการนั้น
เรียบเรียงเป็นสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูลจริงทีร่ วบรวมได้ แล้วเขียนเชิง
พรรณนา ตามลําํ ดับั เหตุการณ์์ (ไม่
(ไ เ่ กิิน 20 บรรทัดั ?))
y ผูผ้เรีรยบเรยง
ยบเรียง รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความสอดคล้
ตรวจสอบความสอดคลองตรงเกณฑ
องตรงเกณฑ์ จดทา
จัดทํา
ร่างรายงานที่ปรับให้คงเส้นคงวาทั้งรูปแบบและคําศัพท์ เสนอประธาน
หลักั สูตรพิจิ ารณาตรวจสอบความถูกต้อ้ ง ก่อ่ นจัดั ทําํ ฉบัับจริงิ
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ขอบกพรองที
้
่ ่ มี ักพบในการเขี
ใ
ียนรายงาน
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รู ปแบบหรืื อสไตลการเขี
ไ ์
ียน (2 รู ปแบบ))

y อธิบิ ายขัน้ั ตอนการดําํ เนิินงานตามระเบีียบราชการ ไไม่่สือ่ ถึึงการ

1.

ดําเนินงานที่นําไปสูู่ผลผลิตที่ต้องการ
y อธิบายเป็นหลักการ ไม่แสดงว่ามีการดําเนินการ
y แสดงเฉพาะกิจกรรม เช่น “มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายในรายวิชา”
ไม่มีระบบและกลไก
y กลไกไม่ชัดเจน ไม่ระบุผู้รับผิดชอบการดําเนินการ
y ตัวชีว้ ดั เป็นการวัดว่ามีการดําเนินงาน ไม่ใช่การวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
ดาเนนงาน

2
2.
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เขียนทุกอย่างในรายงาน โดยสังเขป
แยก “ระบบและกลไก”
“
ไ ” (คู
( ม่ อการปฏบตงาน
ื ป ิ ั ิ ทรวม
ี่
ุ
วัตถประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของกระบวนการ
รายละเอียดขั้นตอนสําคัญที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
วิธกี ารประเมินผลการดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ) เขยนรายงานอางถงเอกสารระบบกลไก
เขียนรายงานอ้างถึงเอกสารระบบกลไก และ
เขียนเฉพาะผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่
กําหนด การปรับปรุง/พัฒนา และผลการปรับปรุง/พัฒนา
36

การนําเสนอ ในรปแบบที
การนาเสนอ
ในรู ปแบบท่ 1

การนําเสนอในรปแบบที
(ต่ อ)
การนาเสนอในรู
ปแบบท่ 1 (ตอ)
y อธิบ
ิ าย “ขั
“ นั้ ตอน/วิ
/ ธิ ีการปฏิ
ป ิบัติ” ทีมี่ ีผลต่่อการบรรลุวัตถุประสงค์์

y ระบบและกลไก (ใช้เป็นโครงเรื่อง) โดย

(ขั้นตอนสําคัญ) เช่น กําหนดวิชา ...., .....,..... ในการสอบคัดเลือก บาง
กระบวนการมีขั้นตอนสําคัญหลายขั้นตอน ต้องเขียนให้ครบ (การ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอ
แสดงขนตอนการปฏบตงานตามระเบยบราชการอยางเดยวไมเพยงพอ
ต้องแสดงว่าทําอย่างไรจึงบรรลุวัตถุประสงค์)
y ระบุวิธีการและช่วงเวลาที่ใช้ในการติดตาม ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการ เชน่ การประชุ
ป มคณะกรรมการรบผดชอบหลกสู
ั ิ
ั ตร หลงั
ปิดภาคเรียน สิ้นปีการศึกษา
y ระบุผู้รับผิดชอบกระบวนการ

y ระบุวตถุ
ั ประสงค์ พรอมตวชวดความสาเรจของกระบวนการ
้ ั ี้ ั
ํ ็

และค่าเป้าหมาย
y อ้าง กฎระเบียบ คูู่มอื (ถ้ามี) เช่น คูู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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การนําเสนอ ในรปแบบที
(ต่ อ)
การนาเสนอ
ในรู ปแบบท่ 1 (ตอ)

การนําเสนอ ในรปแบบที
(ต่ อ)
การนาเสนอ
ในรู ปแบบท่ 1 (ตอ)
y การนาระบบกลไกไปปฏบต/ดาเนนงาน
การนําระบบกลไกไปปฏิบัติ/ดําเนินงาน เขยนเพมเตมขอมู
เขียนเพิ่มเติมข้อมลที
ลทแสดงถง
่แสดงถึง

y การปรบปรุ
การปรับปรง/พั
ง/พฒนาและผลการปรบปรุ
ฒนาและผลการปรับปรง/
ง/ พฒนา
พัฒนา เขยนเพมเตมในโครง
เขียนเพิม่ เติมในโครง

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ในโครงเรือ่ ง (การอธิบายระบบและกลไก) เช่น
แสดงเหตุการณ์โดยอ้างวันที่ การประชุม ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เกดขนจากกระบวนการ
y ผลการทบทวน/ประเมินกระบวนการ เขียนเพิ่มเติมในโครงเรือ่ ง (การ
อธิบายระบบและกลไก) โดยกล่าวถึง
y ผลการทบทวน/ประเมิ
ป นิ กระบวนการ
y ผลการวเคราะหหาสาเหตุ
ผลการวิเคราะห์หาสาเหตทีทททาใหผลการดาเนนการไมเปนไปตาม
่ ําให้ผลการดําเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สาเหตุ)

เรื่อง (การอธิบายระบบและกลไก) โดยกล่าวถึง
y แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา ( ต้องมีการทบทวน/ประเมินทุกปี
บางปอาจไมมการพฒนา/ปรบปรุ
ปี ไ ่ ี ร ั /ปรั ปรง แตตองอธบายเหตุ
่้ ิ
ผล))
y ผลของการปรับปรง/พั
ุ ฒนา ((ที่เกิดจากการผลการประเมินปีที่ผ่านมา))
ที่ทําให้ผลของกระบวนการดีขึ้น (ชัดเจนเป็นรูปธรรม = 2 ปี)
y ถ้าการปรับปรุง/พัฒนา ได้ผลอย่างก้าวกระโดด ให้นําไปเขียนเป็น
คูค่มอกระบวนการทางาน
ือกระบวนการทํางาน เผยแพรใหหนวยงานอนนาไปใชได
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ได้ แลว
แล้ว
กล่าวถึงในรายงาน (แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ด)ี
39

40

ตัวอย่ างกระบวนการ “การรั
บนิสิต”
ตวอยางกระบวนการ
การรบนสต

ตัวอย่ างกระบวนการ “การรั
บนิสิต” (ตอ)
(ต่ อ)
ตวอยางกระบวนการ
การรบนสต

หลกสู
หลั
กสตรมี
ตรมวตถุ
วัตถประสงค์
ประสงค(เปาหมาย)ในการรบนสตทมความพรอมใน
(เป้าหมาย)ในการรับนิสิตทีม่ ีความพร้อมใน
การศึกษา คือมีพนื้ ฐานทางสารสนเทศและคณิตศาสตร์ จํานวน 60 คน
คณะกรรมการคัดเลือกซึง่ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 3
คน รับผิดชอบในการดําเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาตามระเบียบขั้นตอนการ
รับนิสิตของบัณฑิตศึกษา (อ้างอิงระเบียบบัณฑิตศึกษา) มีการกําหนด
คุณสมบัตั ิเฉพาะของผู้สมัคั รให้
ใ ม้ ีประสบการณ์ท์ างสารสนเทศอย่า่ งน้อ้ ย 1
ปี คณะกรรมการคัดเลือกทําหน้าทีอ่ อกข้อสอบและตรวจข้อเขียนทดสอบ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และอาจารย์ประจําหลักสูตร
าหน้าที่สัมภาษณ์ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชุชดละ
ดละ 3 คน ทํทาหนาทสมภาษณทดสอบความสามารถในการคดวเคราะห
และภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการคดเลอกสรุ
คณะกรรมการคั
ดเลือกสรปผลการคั
ปผลการคดเลอกตามหลกเกณฑทกาหนด
ดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า แล้วนําเสนอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสููตรให้ความเห็นชอบ
ก่อนการประกาศผล มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ 42 คน จากที่กําหนด 60 คน
จากการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรหลังการสอบภาคต้น (อ้างอิง
การประชมที
การประชุ
มท่ 2/2556) ทบทวนผลการคดเลอกนสตดานจานวนรบเขาและ
ทบทวนผลการคัดเลือกนิสิตด้านจํานวนรับเข้าและ
ความพร้อมในการศึกษา พบว่าจํานวนรับเข้าต่ํากว่าเป้าหมาย และผลการ
สอบรายวิชาระบบสารสนเทศในภาคการศึกษาต้น ของผู้ที่ไม่ได้สําเร็จ
การศึกษาตรงตามสาขา ค่อนข้างต่าํ่ (≤ C)
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ตัวอย่ างกระบวนการ “การออกแบบหลักสููตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร”

ตัวอย่ างกระบวนการ “การรั
บนิสิต” (ตอ)
(ต่ อ)
ตวอยางกระบวนการ
การรบนสต
ทีทประชุ
่ประชมสรปว่
มสรุปวาา การที
การทไดนสตไมครบตามทกาหนดเกดจากชอง
ไ่ ด้นิสิตไม่ครบตามที่กําหนดเกิดจากช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป และการกําหนดคุุณสมบัติผู้สมัครให้มี
ประสบการณ์ด้านสารสนเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องมีการ
ทดสอบความรู้ด้านสารสนเทศด้วย จึงกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกในปีต่อไป ใหเพมเตมการประชาสมพนธผานทางเวบ
กระบวนการคดเลอกในปตอไป
ให้เพิม่ เติมการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บ
ไซท์ของคณะ และมีการสอบข้อเขียนวิชาสารสนเทศ

การออกแบบ(พัฒนา)หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสตร
โดยคณะกรรมการพฒนาหลกสู
ตร ทีทมหาวทยาลยแตงตงตามหลกเกณฑของ
่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. การดําเนินการทั้งสิ้นเป็นไปตามคูม่ อื การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าได้หลักสูตรที่มมี าตรฐาน เริม่ จากการ
รวบรวมและนาขอมู
ลความกาวหนาทางวชาการของศาสตรในสาขาวชา
รวบรวมและนําข้อมลความก้
าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชา จาก
บทความวิจยั ตัวอย่างหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันของมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
และต่างประเทศ (ระบุชอื่ ) และผลสํารวจความต้อ้ งการของตลาดแรงงานและ
ประเทศ มากําหนดผลการเรียนร้ขู องหลักสตร
ู ที่สอดคล้องกับวัตถประสงค์
ุ
ของหลักสูตร คือการพัฒนาบุคลากร
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ตัวอย่ างกระบวนการ “การออกแบบหลักสููตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร” (ต่ อ)

ตัวอย่ างกระบวนการ “การออกแบบหลักสููตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร” (ต่ อ)

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนธุรกิจให้บรรลุ
เป้ป้าหมายขององค์์การ รวมทััง้ สอดคล้อ้ งกัับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯของชาติิ
ในส่วนของสาระในรายวิชา คณะกรรมการฯร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสููตร
ประชุมพิจารณากระจายเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา
โดยจัดเนื้อหาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และไม่
โดยจดเนอหาในแตละรายวชาใหสอดคลองเชอมโยงกน
และไมซาซอนกบ
ซ้ําซ้อนกับ
รายวิชาอื่น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วยอาจารย์อาวุโสใน
ั นื่ 2 ทาน
่ ผู้ประกอบธุรกิิจปประเภทตางๆ
่ 3 ทาน
่
สาขาวิิชาจากมหาวิทิ ยาลยอื
ประเมินให้ความเห็นว่า ควรเน้นสาระด้านทฤษฏีฏเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ และส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์โจทย์คําถามของผู้ใช้
เทคโนโลยี
โ โ ี คณะกรรมการฯ จึงึ ปปรัับเพิมิ่ ทฤษฏีที างธุรกิิจใในรายวิิชาระบบ
สารสนเทศ และเพิม่ การวิเคราะห์โจทย์เป็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา....(ระบุชอื่ )....
คณะกรรมการวิพากษ์ห์ ลัักสูตรให้
ใ ค้ วามเห็น็ หลังั การปรับั ปรุงว่า่
หลักสููตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ และ สกอ.ได้รบั ทราบหลักสูตรในการเสนอครัง้
ั ี่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 และเริมิ่ ใชในปี
ใ ้ใ ปีการศึกึ ษา 2553
แรก เมือื่ วนที
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ส่ วนประกอบของค่ มือการบรหารหลกสู
อการบริหารหลักสตร
สวนประกอบของคู
ตร

การนําเสนอในรปแบบที
การนาเสนอในรู
ปแบบท่ 2
y ใชคู
ใช้คม่ อือการบรหารหลกสู
การบริหารหลักสตร
ตร ทีทรวมทุ
่รวมทกกระบวนการ
กกระบวนการ เปน
เป็น

เอกสารอ้างอิง
y ใน มคอ.7 อ้างการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบกระบวนการ ตาม
คู่มือการบรหารหลกสู
( ้ ม่ ือพรอมเลขทหนา)
้
ี่ ้ ) และอธบาย
ิ
ิ
ั สตร (อางคู
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ผลการทบทวน/
ประเมิน และแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาในรอบการ
ดําเนินงานหน้า (หรอผลการปรบปรุ
ดาเนนงานหนา
(หรือผลการปรับปรง/พั
ง/พฒนา
ฒนา จากผลการทบทวน/
ประเมินในรอบการดําเนินงานก่อนหน้า)
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y ความนํา/บทนํา/หลักการและเหตุผุ ล/ประโยชน์ของคูู่มอื
y เนื้อหา แบ่งเป็นเรื่อง ตามกระบวนการในองค์ประกอบ หรือ ตามลําดับที่

เหนสมควร
เห็
นสมควร (เชนตามลาดบเหตุ
(เช่นตามลําดับเหตการณ์
การณ เรมจากการออกแบบหลกสู
เริ่มจากการออกแบบหลักสตร)
ตร)
y ในแต่กระบวนการ (ระบุชื่อกระบวนการ) แยกเป็นหัวข้อ
y วัตถุประสงค์์
y ตัวชี้วดั ความสําเร็จตามวัตถุุประสงค์และค่าเป้าหมาย
y ผู้รับผิดชอบกระบวนการ
y ขนตอนการดาเนนงาน/กจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม พรอมผู
พร้อมผ้ดาเนนงาน/ปฏบตงาน
ําเนินงาน/ปฏิบัติงาน (บรรยาย
เป็นข้อๆ ประกอบ ผังการไหล ภาพ ฯลฯ ตามต้องการ)
y วิธิ ีการทบทวน/ประเมินิ ผลการดํําเนิินงาน พร้้อมกําํ หนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ และการรายงาน
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ตัวอย่ างกระบวนการ “การรั
บนิสิต” (รู(รปแบบ2)
ตวอยางกระบวนการ
การรบนสต
ปแบบ2)
คณะกรรมการคดเลอกดาเนนการคดเลอกตามคู
คณะกรรมการคั
ดเลือกดําเนินการคัดเลือกตามค่มออการบรหาร
ื การบริหาร
หลักสููตร เรือ่ งการรับนิสิต (คูู่มอื การบริหารหลักสููตร หน้า 23) มีผู้สมัครผ่าน
เกณฑ์ 42 คน จากที่กําหนด 60 คน จากการประชุมทบทวนผลการ
คัดเลือกนิสิต (อ้างอิงการประชุมที่ 2/2556) จํานวนการรับต่ํา่ กว่าเป้าหมาย
และพบว่าผลการสอบรายวิชาระบบสารสนเทศในภาคการศึกษาต้น ของผ้
และพบวาผลการสอบรายวชาระบบสารสนเทศในภาคการศกษาตน
ของผูที่
ไม่ได้สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขา ค่อนข้างต่าํ (≤ C) จึงกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกในปีต่อไป ให้เพิม่ เติมการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซท์ของคณะ และมีการสอบข้อเขียนวิชาสารสนเทศ

เคล็ดลับในการเขียนกระบวนการ
เคลดลบในการเขยนกระบวนการ
y หลายกระบวนการ หลกสู
หลักสตรกํ
ตรกาหนดแนวทางการดาเนนงาน
าหนดแนวทางการดําเนินงาน ไว้
ไวใน
ใน

มคอ.2 แล้ว อ้างอิงได้เลย เช่น การรับนิสิต การเตรียมความพร้อมก่อน
เรียน
y ใช้
ใ ข้ ้อมูลทีี่มีอยู่แล้้ว เป็ป็นตัวั ชีว้ี ดั ความสํําเร็จ็ ของกระบวนการ เช่่น
อัตราการคงอยูู่/ ระดับคะแนนสะสม ของนิสิตขึ้นปีที่สอง แสดงถึงความ
พร้อมในการเรียน
y รายงานผลการดําเนินการย้อนหลัง (ถ้ามี) เพื่อสามารถแสดงผลการ
ปรับปรงที
ปรบปรุ
งทชดเจนเปนรู
่ชัดเจนเป็นรปธรรม
ปธรรม
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เคล็ดลับในการเขียนกระบวนการ
เคลดลบในการเขยนกระบวนการ
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ตวอยางการใชแนวทางการประเมนฯ(ตอ)
ั ่
ใช้
ป ิ ( ่ )

y ดูดแนวทางการประเมิ
แนวทางการประเมนตวบงช
นตัวบ่งชี้ (ภาคผนวกท
(ภาคผนวกที่ 2 หนา
หน้า 143) ซงแสดงถง
ซึ่งแสดงถึง

y ตัวอย่าง 1 (พิจารณาตามความสําคัญ) ไม่เคยมีเครือข่าย

การดําเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ควรนําไปใช้
y ประเด็นที่ดาํ เนินการอยู่แล้ว ให้เขียนรวมไว้ในส่วนวิธกี ารปฏิบัติ
(
(ระบบและกลไก)
ไ)
y ประเดนใดทยงไมไดดาเนนการ
ประเด็นใดที่ยังไม่ได้ดาํ เนินการ แตคดวาสาคญ
แต่คิดว่าสําคัญ จํจาเปน
าเป็น หรอ
หรือ
เหมาะสม ให้เขียนเป็นแนวทางการพัฒนาจากผลการทบทวน
กระบวนการ แล้วเขียนให้ครอบคลุมในปีการศึกษาหน้า

ระหวางประเทศ
ระหว่
างประเทศ แต่
แตเหนความสาคญของการเรยนรู
เห็นความสําคัญของการเรียนร้ที่กวางขวาง
กว้างขวาง
เป็นสากลและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทบทวนแล้วจะต้องมี
เครือข่ายสถาบันกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อเชิญอาจารย์ชาว
ตางประเทศมาชวยสอน
่
และจััดโโครงการแลกเปลี
ป ีย่ นนิสิ ิต (ตั
( วั
่ ป
บ่งชี้ที่ 3.2)
บงชท
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ตวอยางการใชแนวทางการประเมนฯ(ตอ)
ั ่
ใช้
ป ิ ( ่ )

ตวอยางการใชแนวทางการประเมนฯ(ตอ)
ั ่
ใช้
ป ิ ( ่ )

y ตัวอย่าง 2 (พิจารณาตามความจําเป็น) ไม่เคยรับนิสิตที่มี

y ตัวอย่าง 3 (พิจารณาตามความเหมาะสม) แม้ว่ามีการพัฒนา

วัวตถุ
ตถประสงค์
ประสงคพเศษ
พิเศษ เชน
เช่น นันกกฬา
กกีฬา มากอน
มาก่อน หากมี
หากมการรบนสต
การรับนิสิต
ดังกล่าวในปีการศึกษาที่รายงาน ในปีการศึกษานัน้ ต้องมีกลไก
การดูแลนิสิตให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรียี นรู้ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดีียวกััน (นิ
( สิ ิตนัักกีฬี ามีเี วลาเขาชั
้ นั้ เรียี น
น้อยกว่านิสิตปกติ) (ตวบงชท
นอยกวานสตปกต)
(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)

อาจารยแลว
อาจารย์
แล้ว แตผลงานทางวชาการของอาจารยนอย
แต่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์น้อย ทบทวน
แล้วเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมการ
พูดคุยประเด็
ป ็นวิิชาการตามทีีก่ ําหนด เดือื นละครัง้ั (ตั
( วั บงชี
่ ที้ ี่
4.1)
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ข้ อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
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ข้ อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ

y รวมหลายประเด็็นในตั
ใ ัวบ่ง่ ชีหี้ นึงึ่ ๆเป็น็ กระบวนการเดีียวกััน ถ้้ามีี

y การประเมินผลการดํําเนินการของกระบวนการ ว่่าการบรรลุ

วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงครวมและกลไก(ผู
ร่วมและกลไก(ผ้รบผดชอบ)
ับผิดชอบ) เดยวกน
เดียวกัน เช่
เชนน
y การรับนิสิต กับ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1)
y การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การบริหารอาจารย์ กับ การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1)

กับ การปรับปรุง
หลักสตรให้
หลกสู
ตรใหทนสมยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชานน
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น (5.1)
(5 1)

y การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

55

วัวตถุ
ตถประสงค์
ประสงคหรอไม
หรือไม่ ตองประเมนใหครอบคลุ
ต้องประเมินให้ครอบคลมทกประเด็
มทุกประเดนใน
นใน
กระบวนการนั้น โดยการประเมินครั้งเดียวกัน (ผู้ประเมินชุด
เดียวกัน) หรือการประเมินที่แยกกัน (ผู้ประเมินต่างชุดกัน หรือ
ตางเวลากน)
่
ั )
y จากการทบทวน เมื
เมอผลการดาเนนการด
อ่ ผลการดําเนินการดี ไมมสงทตองปรบปรุ
ไม่มีสิ่งที่ต้องปรับปรงง
เราอาจเสนอแนวทางการพัฒนา (พัฒนา= ดีอยู่แล้ว ทําให้ดียิ่งขึ้น)
56

