
  

 

 

ถอดบทเรียน 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ 

เรือ่ง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน” 

ในวนัองัคารที ่29 มีนาคม 2559 

ณ หอ้ง E3B 101 อาคารส านกัวิชา E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ 

เร่ือง “แนวทางการประเมินกระบวนการตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน” ในวันองัคารที่ 29 มีนาคม 

2559 ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรสายวิชาการจากส านักวิชาเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 52 คน โดยวัตถุประสงค์

ของการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และหา

แนวทางปฏิบัติในการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระหว่างส านักวิชา และ

สามารถน าไปปรับใช้ในกระประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ การจัดโครงการดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ และเช่ียวชาญด้านการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพภายใน คือ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยาย ในหัวข้อ “ข้อค้นพบจากการประเมินกระบวนการ 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน” จากน้ันได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประเมินกระบวนการ ตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของส านักวิชา โดยมี รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ และรอง

ศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา (ที่ปรึกษาอธิการบดี) เป็นวิทยากรในการให้ข้อคิดเหน็การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ดังกล่าว ซ่ึงมีรายละเอยีดบทสรุปในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของแต่ละส านักวิชา ดังน้ี 

(1) ส านกัวิชาศิลปศาสตร ์

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 6 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ธรีนุช อนุฤทธิ์  

 2) อาจารย์ รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สวุรรณ 

 3) อาจารย์ ดร.วิสนัต์ สุขวิสิทธิ์ 

 4) อาจารย์ พรรณวดี รัตนศักด์ิ 

 5) อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จ าปาแก้ว 

 6) อาจารย์ ดร.อลันด์ คงไทย 
 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มีประเดน็ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ 

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การบริหารอาจารย์” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
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การบริหารอาจารย ์

Plan Do Check Act 

ระบบ  

ส านักวิชาฯ มนีโยบายในการบรหิารอาจารย์

ดงันี้ 

1. ค านึงถึงความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ ของอาจ า รย์ ใ นกา ร

มอบหมายความรับผดิชอบในรายวิชา 

 

 

กลไก  

 

 

1)  ส านักวิชาฯ มกีลไกในการบริหารอาจารย์ให้

สอดคล้องกับระบบที่ ก  าหนดไ ว้  โดย

มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาเกณฑใ์นการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษาโดยมเีกณฑ ์ดงันี้  

อาจารยผู์ส้อน 

1. มี คุณวุ ฒิ  หรือมีประสบการณ์วิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกบัรายวิชา 

2. มีประสบการณ์สอนและความเชี่ยวชาญใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

     โดยอาจ า รย์ผู้ ส อนมี ส่ ว น ร่ วมในกา ร

ออกแบบรายวิชา และปฏิบัติตามข้อตกลงของ

รายวิชา เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของรายวิชา 

นอกจากนี้ ผู้สอนต้องรายงานผลการสอนต่อผู้

ประสานงานรายวชิา ภายในระยะเวลาที่สาขาวิชา

ก าหนด 

 

การประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผู์ส้อน 

1. ตรวจสอบจากTQF 5 ว่าจัดการเรียน

การสอนโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา และส่งในระยะเวลาที่ก  าหนด 

2. พิจารณาผลการประเมนิจากผู้เรียน 

3. สัมภาษณ์ นักศึกษาในรายวิชาโดยการ

สุ่ม 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค

การเรียนนั้น 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยผู์ส้อน 

1. อาจารย์ผู้สอน 100 % 

จัดท า TQF 5 และ

จั ด ส่ ง ใ ห้ กั บ ผู้

ประสานงานรายวิชาใน

ระยะเวลาที่ ก  าหนด  

และผู้สอนได้ทราบผล

การจัดการเรียนการ

สอนและน าไปปรับการ

จัดท า TQF 3 ในภาค

การศึกษาถดัไป 

2.  ได้ข้อคิดเห็นและข้อ

ปรับปรงุจากผู้เรียน 

แนวทางการปรบัปรุง

การด าเนินงาน 

 

1. อาจารย์ประจ า

หลักสตูรประชุมแล้ว

เหน็ว่าเมื่อให้อาจารย์ผู้

ประสานงานในรายวิชา

จัดเกบ็ TQF  5 จาก

อาจารย์ผู้สอนท าให้การ

จัดเกบ็เป็น 100 %  

2. อาจารย์ประจ า

หลักสตูรรวบรวม

ข้อคดิเหน็และข้อ

ปรับปรงุจากผู้เรียน 

จากนั้นประชุมหาแนว

ทางการปรับปรงุ

รายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 
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การบริหารอาจารย ์

Plan Do Check Act 

อาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 

1. มี คุณวุ ฒิ  หรือมีประสบการณ์วิชาชีพที่

เกี่ยวข้องกบัรายวิชา 

2. มีประสบการณ์สอนและความเชี่ยวชาญใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.   ได้รับการเสนอชื่อจากอาจารย์ผู้สอนใน

รายวิชา  

4. ก าหนดวาระในการปฏบิัติงานของอาจารย์ผู้

ประสานรายวิชาเป็นเวลา 2 ปี  

 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

   โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีหน้าที่

ประสานงาน ร่วมกับผู้ สอนเ พ่ือออกแบบ

จุดประสงค์ของรายวิชาเนื้ อหารายวิชา และ

เกณฑ์การประเมินผล  นอกจากนี้ อาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชามีหน้าที่ติดตามการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตลอดภาคการศึกษา 

รวมถงึรายงานผลต่อที่ประชุมของสาขาวิชา เมื่อ

สิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่

สาขาวิชาก าหนด 

 

อาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 

1. ตรวจสอบจากTQF 3 ว่ามีการจัดการ

เรียนการสอนของรายวิชาว่ามีการ

วางแผนและจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาให้สอดคล้องกับ Learning 

Outcomes ของหลักสูตรที่ระบุไว้ใน 

TQF 2  หรือไม่  นอกจากนี้ มีการ

ตรวจสอบ 

TQF 5 ว่าผู้ประสานมีการจัดเกบ็และ

ประเมินผลจาก TQF 5 เพ่ือปรับปรุง

รายวิชาในเทอมต่อไปหรือไม่ 

2.  พิจารณาการส่งเอกสาร TQF 3  และ 

TQF 5 ตรงตามระยะเวลาที่สาขา

ก าหนดหรือไม่ 

3. พิจารณาจากเอกสารแสดงการจัดเกบ็

คะแนนและการวัดผลของรายวิชา 

(REG) ในระหว่างภาคการศึกษา และ

สิ้นภาคการศึกษา 

 4. พิจารณาจากการน าเสนอผลสรุปการ

ด าเนินการของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 

5. สมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น

โดยการสุ่ม 25 % ของรายวิชาที่เปิด

สอนในภาคการศึกษานั้น 
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การบริหารอาจารย ์

Plan Do Check Act 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้าน

การจัดการเรียนการสอน และมีการบูร

ณาการกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

อาจารย์อีก 3 ด้าน คือ บริการวิชาการ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ

วิจัย 

 

การพฒันาตนเอง 

1. ส านักวิชาฯ จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้

อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาตนเองทางด้านวชิาการจ านวน 10,000 

บาทต่อคน ต่อปี  และให้ผู้ เข้าร่วมอบรม

จัดท ารายงานเพ่ือสรปุผล 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมที่จัด

ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาค

การศึกษา และให้ผู้ เ ข้ า ร่วมอบรมจัดท า

รายงานเพ่ือสรปุผล 

 

 

การบูรณาการกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ

อาจารย ์

3. ส านักวิชาฯ กระตุ้นให้อาจารย์มีการเสนอ

โครงการในด้านบริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย และส านักวิชาฯ 

พิจารณาข้อเสนอโครงการในด้านบริการ

วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ

วิจัย และผู้น าเสนอโครงการมีการสรุป

โครงการหลังจากด าเนินการแล้ว 

 

 

 

การพฒันาตนเอง 

1.  มีการจัดการความรู้  (KM) หลังจาก

การอบรมวิชาการ 

2.  มีการจัดการความรู้  (KM) หลังจาก

การเข้าร่วมการอบรมภายใน  

3. ส านักวิชาฯ ตรวจสอบรายงานสรุปผล 

ของผู้ เข้าร่วมอบรมวิชาการ และการ

อบรมภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

การบูรณาการกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ

ของอาจารย ์

3. ส านักวิชาฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบการด าเนนิงานของโครงการ

ว่าเป็นไปตามข้อเสนอโครงการ 
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การบริหารอาจารย ์

Plan Do Check Act 

3. ก าหนดกรอบเวลาในการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์ผู้จบการศึกษา

ในระดบัปริญญาเอก และผู้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งมผีลต่อ

การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการ

ต่อสญัญาจ้าง 

 

3) ส านักวิชาฯ ออกประกาศเรื่องก าหนดกรอบ

เวลาการพัฒนาและผลิตงานวิจัย   

3) มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานให้

เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาและ

ส านักวิชาฯ จะน าผลไปประกอบการ

พิจารณาการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานและการต่อสญัญาจ้าง 

  

 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “ขั้นตอนของการรับสมัครอาจารย์ผู้สอน และการวางระบบผู้สอน” ดังมี

รายละเอยีดดังน้ี 

 

    

      

                

        

 

      

      

      

 
 

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง/ 

เป็นการประเมินกระบวนการ 

แล้วย้อนกลับไปท าตามระบบ 

ขั้นตอนการรับสมัคร 

เข้าสู่ที่ประชุม 

พิจารณา 

ได้ผู้สอน 

 

ขั้นตอนการปฏบัิติ 

 

แนวทางการปรับปรุง 
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ในด้าน “การบริหารและพัฒนาอาจารย์” ได้มีประเดน็ค าถามจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี 

ค าถาม จากส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

- ในการจัดการเรียนการสอนที่มีหลาย Section ต้องมีการท า มคอ.5 จ านวนกี่ชุด ? 

 ค าตอบจากวิทยากร :  

ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกนั ใช้ข้อสอบชุดเดียวกนั และมีการตัดเกรดที่เป็น

มาตรฐานเดียวกนั ในการท า มคอ.5 ให้ท าจ านวน 1 ชุด แต่ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนคนละ

ภาคการศึกษา ควรจัดท า มคอ.5 จ านวน 2 ชุด 

 

(2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ านวน 4 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร. ศิระประภา มหานิล  

 2) อาจารย์ ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์ 

 3) อาจารย์ ดร. กาญจนา วัดละเอยีด 

 4) อาจารย์ ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว 
 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีประเดน็ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ 

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การรับนักศึกษา” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

 

เกณฑก์าร

ประเมิน 

การรบันกัศึกษา การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

กระบวน 

การ 

มรีะบบและ

กลไก 

มแีล้ว (ใช้ตาม SAR เดมิ) 

เพ่ิมเตมิ ให้เขยีนคุณสมบตัขิองนักศึกษาที่

สอดคล้องกบัลักษณะธรรมชาตขิองหลักสตูรด้วย 

มแีล้ว (ใช้ตาม SAR เดมิ) 

มกีารประเมนิ

กระบวนการ 

(นั้นๆ) 

ให้แต่ละหลักสตูรประเมนิประเดน็ต่างๆดงันี้  

(ร่วมกบัคณะท างานประชาสมัพันธ)์ 

-กระบวนการรับนักศึกษา (เฉพาะช่องทางที่

ส  านักฯเปิดรับสมคัรเอง)  

-ประเมนิผลการเปิดรับสมคัร (พิจารณาจาก

จ านวนของนักศึกษาที่ได้) 

ผูร้บัผิดชอบ : อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร + 

ประชาสมัพนัธ ์

ประเมนิกระบวนการเตรียมความพร้อม 

-How to Lern+ปฐมนเิทศ:ส านกัวิชาฯ ต้อง

เป็นคนประเมนิ 

-How to Live: ทางส่วนกลางเป็นคน

ประเมนิ 

 

ผูร้บัผิดชอบ : คณะด าเนินงาน + 

คณะท างานพฒันานกัศึกษา 

มปีรับปรงุ เสนอแนวทางการปรับปรงุการรบันักศึกษาโดย

น าเสนอในลักษณะ 

-การปรับเปล่ียนแนวทางจากแนวการรับ

นักศึกษาจากปีการศึกษา 2557 สู่ปี 2558  

-แนวทางการปรับปรงุจากปี 2558 สู่การรับ

นักศึกษาปี 2559 

ผูร้บัผิดชอบ : อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร + 

ประชาสมัพนัธ ์

เสนอแนวทางการปรับปรงุการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยน าเสนอเป็น 

-การปรับปรงุการด าเนินกจิกรรมในปี

การศึกษา 2558 จากปีการศึกษา 2557  

-การเสนอแนวทางการปรับปรงุการ

ด าเนนิการในปีการศึกษา 2559 

ผูร้บัผิดชอบ : คณะด าเนินงาน + 

คณะท างานพฒันานกัศึกษา 
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ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การรับนักศึกษา” 

ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 การประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา ควรมีการเกบ็ข้อมูลการรับนักศึกษา คือ  

1. จ านวนผู้สมัครที่จะเข้าศึกษา  

2. จ านวนผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์  

3. จ านวนที่รับเข้าศึกษา  

4. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

ควรมีข้อมูลย้อนหลัง 3 - 4 ปี จะท าให้เหน็ภาพรวมของการรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา และ

สามารถวิเคราะห์เพ่ือการประเมิน จนน าไปสู่การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสตูรต้องการ 

 

ในด้าน “การรับนักศึกษา” ได้มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ : 

 เกณฑก์ารรับนักศึกษา คะแนนที่ก  าหนดในแต่ละวิชาที่รับเข้า ปรับแล้วสามารถปรับเพ่ิมได้เร่ือยๆ 

เพ่ือให้เข้ากับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการมากที่สุด เพ่ือน าไปสู่ระบบการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษา คอื  

1. การท าความรู้จักนักศึกษา อาทเิช่น เดก็เก่ง เดก็ปานกลาง เดก็อ่อน  

2. โครงการ How to live และ How to learn 

 

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ : 

 ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มีการปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนการ

เรียน โดยใช้ learning how to learn และ learning how to live  

และได้มีข้อคิดเหน็จากวิทยากรแนะน า คือ  

 ควรดูสถิติย้อนหลังการคงอยู่ของนักศึกษา เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงกระบวนการรับเข้า

นักศึกษา 

 

(3) ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 3 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร. รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ  

 2) อาจารย์ ดร. นิรมล สนัติภาพวิวัฒนา 

 3) อาจารย์ ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ 

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตาม

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การรับนักศึกษา” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

ในการรับนักศึกษาของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส านักวิชาจะด าเนิการ ดังน้ี 

- ส านักวิชาออกไปแนะแนวให้กบัโรงเรียน และนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสตูร เพ่ือ 

1. สร้างความเข้าใจให้ครูแนะแนว 
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2. น าเสนอกบันักเรียนที่โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้ ว่าหลักสตูรของมหาวิทยาลัยเรียน

แบบไหน เมื่อจบไปแล้วประกอบอาชีพอะไรบ้าง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

อย่างไร 

- เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะมีการเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัย คือ 

โครงการ How to Live and  Learn 

-  ในระดับส านักวิชา จะมีการปฐมนิเทศให้กบันักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียน 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การรับนักศึกษา” 

ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรมีการก าหนดขั้นตอน โดยเขียนเป็น Flow 

Chart เน่ืองจากในเวลาที่จะน าไปปฏบัิติจริง และน ามาประเมินผล จะได้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ส่วนในด้านกระบวนการปรับปรุง ยังไม่ชัดเจน ควรต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้  

 

(4) ส านักวิชาจีนวิทยา 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 5 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ พรรณทพิา อศัวเทพอุทยั  

 2) อาจารย์ ฉัตกฤษ ร่ืนจิตต์ 

 3) อาจารย์ เมยาวี สุทธนี 

 4) อาจารย์ ณัฐวุฒิ มีชัยโย 

 5) อาจารย์ ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล 
 

ส านักวิชาจีนวิทยา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพภายใน เร่ือง “การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ

มคอ.4) การก ากบัการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6)” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

แผน ระบบและกลไก ผลการด าเนนิงาน การประเมนิ

กระบวนการ 

การปรับปรงุ 

1) สามารถเกบ็

รวบรวม มคอ. 

3 – 6 ได้ครบ

ทุกรายวิชาตาม

ก าหนดเวลา 

2) บุคลากรชาว

ไทยร้อยละ 80 

มคีวามรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

ในการจัดท า 

มคอ.   3 – 6 

1) หลักสตูรก าหนดเป้าหมาย

และขั้นตอนการรวบรวม

ตรวจสอบ มคอ.3-6 ของ

ส านักวิชา 

2) อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาจัดท า มคอ. ร่วมกบั

อาจารย์ผู้สอน 

3) อาจารย์ผู้ประสานงาน

หลักสตูรตรวจทาน คร้ังที่ 1 

4) คณะท างานประกนั

คุณภาพการศึกษาประจ า

ส านักวิชา ตรวจทานคร้ังที่ 2 

1) รวบรวม มคอ. 

ในภาคการศึกษา

ต้น ปีการศึกษา 

2558 ได้ไม่ครบ

ทุก   รายวิชา 

2) ผู้ประสานงาน

รายวิชากรอก

ข้อมูลไม่ 

ครบถ้วน และไม่

ถูกต้อง ส่งผลให้

ไม่สามารถทวน

สอบผลสมัฤทธิ์

ผู้ประสานงาน

หลักสตูรและ

คณะท างาน

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา ได้

ประชุมหารือ

ร่วมกนัถงึปัญหาที่

พบในการ

ด าเนนิงาน โดย

พบว่าสาเหตทุี่เป็น

เช่นนี้ เนื่องจาก

อาจารย์ผู้สอนยัง

1) ผู้ประสานงานหลักสตูร 

ร่วมกบัคณะท างาน

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา ร่วมกนัจัดการ

อบรมเชิงปฏบิตักิาร

ชี้แจงแนวทางการเขยีน 

มคอ. 3 และ มคอ. 5 

ให้แก่อาจารย์ชาวไทย 

โดยจัดท าแม่แบบ มคอ. 

ของแต่ละหลักสตูร เพ่ือ

อ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้สอน ชี้แจง



9 

แผน ระบบและกลไก ผลการด าเนนิงาน การประเมนิ

กระบวนการ 

การปรับปรงุ 

5) อาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาแก้ไข มคอ.3 แล้ว

ส่งเอกสารกลับมายังอาจารย ์

6) อาจารย์ผู้ประสานงาน

หลักสตูรรวบรวม แล้วสง่ให้

คณะท างานประกนัคุณภาพ

การศึกษา ส านักวิชาจีน

วิทยา ผู้ประสาน งาน

หลักสตูร  

ได้ ไม่เข้าใจถงึ

ความส าคญัและ

แนวทางที่ถูกต้อง

ในการจัดท า มคอ. 

จึงส่งผลให้ระบบ

การด าเนนิงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์

ทั้ง 2 ข้อ 

รายละเอยีดของผลการ

เรียนรู้ในแต่ละหลักสตูร 

และวิธกีารเขยีนโดย

ละเอยีด 

2) ปรับปรงุระบบการ

จัดเกบ็ข้อมูล โดยเกบ็

ข้อมูลลงใน drive กลาง

ของส านักวชิา และเกบ็

เป็นกระดาษ โดยมี

เจ้าหน้าที่เป็นผู้รวบรวม 

 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นดังกล่าว ได้มีข้อคิดเห็นและข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และมคอ.4) การก ากับการจัดการเรียนการสอน 

(มคอ.5 และ มคอ.6)” ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ควรน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ระบบเพ่ือให้เกดิการพัฒนา ดังน้ี  

1. การช้ีแจง และท าความเข้าใจ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนมีความหลากหลาย (ทั้งอาจารย์คนไทยและ

อาจารย์คนจีน)  

2. การประเมินตามข้ันตอน มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  

3. ปรับระบบ การก ากับติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ การก ากับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

(5) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 5 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ ดร.ถวนันท ์ศรีพิสทุธิ์  

 2) อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ ์นันติตานนท ์

 3) อาจารย์ ดร.นนท ์ธติิเลิศเดชา 

 4) อาจารย์ วรัฏฐยา กาศสกุล 

 5) อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ 

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การก ากับ ติดตาม การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4)” 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

- ส านักวิชามีการติดตาม มคอ.3, มคอ.4 โดยมีการก าหนดปฏิทินการส่งมคอ.ให้แก่

อาจารย์แต่ละทา่นรับทราบ 
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- ในการก ากบัติดตามการส่งจัดส่ง มคอ. ของอาจารย์ในส านักวิชามีขั้นตอน คือ 

 

 

 

 

 

(6) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ านวน 6 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สนัติประสิทธิ์กุล 

 3) อาจารย์ สริุย์ฉาย คิดหาทอง 

 4) อาจารย์ พรทพิย์ สารีโส 

 5) อาจารย์ ขนิษฐา พิศฉลาด 

 6) อาจารย์ อุษาษ์ โถหินัง 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การก ากับ ติดตาม การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4)” โดยมี

รายละเอยีดดังน้ี 

- ผู้ประสานรายวิชาต้องท า มคอ. ให้แล้วเสรจ็ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

- ส านักวิชามีการติดตาม มคอ.3 มคอ.4  โดยมีการก าหนดผู้ประสานงานกลาง  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะคอยติดตามผู้ประสานงานอีกคร้ังหน่ีง และจะถูกก ากับ

ติดตามโดยสภาการพยาบาล ดัง Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานรวบรวมการส่ง มคอ. ของอาจารย์ 

น าเข้าที่ประชุมส านักวิชา  

(แจ้งข้อมูลการจัดส่ง มคอ.ให้ที่ประชุมรับทราบ) 

สภาการพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ผู้ประสานงานกลาง 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
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(7) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 4 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล  

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิกา ขนบดี 

 3) อาจารย์ ดร.ศิวพร ประมาลย์ 

 4) อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล 
 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพภายใน เร่ือง “การรับนักศึกษา” และ “การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา” โดยมี

รายละเอยีดดังน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : การรับนักศึกษา 

 การรับนักศึกษาในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

แพทย์ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 32 

คน จากโควต้าภาคเหนือ 17 จังหวัด รับ 18 คน คือ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดเชียงราย 

รับ 2 คน ส่วนกลางรับ 14 คน 

 เกณฑ์พิจารณา  GPA ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 3.00 

 เกณฑ์พิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากคะแนนของกลุ่มสาระวิชา 9 วิชาหลัก และคะแนนความ

ถนัดทางวิชาชีพของ กสพท. และคะแนนภาษาอังกฤษ ซ่ึงพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูง 3 คน

แรกของแต่ละจังหวัดและคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกจากส่วนกลาง มาสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทาง

จิตเวช เพ่ือดูความเหมาะสม โดยคิดคะแนนรวมร้อยละ 70 และคะแนนจากการสมัภาษณ์ ร้อยละ 30 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

กจิกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโครงการ How to live and learn 20-25 มิถุนายน 2559  

ส านักวิชาฯ ได้จัดกจิกรรม  

- ช้ันปีที่ 1 ในวัน 11 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรม meet the alumni และ The inspiration จัด

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่  1 ปีการศึกษา 2559 และช้ีแจ้งผู้ปกครอง ในวันที่  18 

มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. 

- ช้ันปีที่ 2 ช่วงจันทร์ที่ 28 มีค ถึง 5 เม.ย 2559 กิจกรรมให้นักศึกษา ช้ันปีที่ 2 ได้สัมผัสชีวิตการ

ท างานในโรงพยาบาลชุมชน นักศึกษา ช้ันปีที่ 2 ส านักวิชาฯ มีกิจกรรมพิเศษ โดยจัดการเรียนรู้

แบบ PBL ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ รหัส 5832101XXX และใน

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ รหัส 5832101XXX เพ่ือเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 2 

การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ช้ัน 4 ส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร พิธีมอบเสื้อกาวน์ พิธีถวายเคร่ืองราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏญิาณ ลานพระ

บรมรูป ณ โรงพยาบาลกลาง เย่ียมชมโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั้งสอง กล่าวต้อนรับ และแนะน าโรงพยาบาล คณาจารย์  
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ส านักวิชาแพทยศาสตร์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือติดตามผลการเรียน 

ความประพฤติ รับทราบปัญหา ให้ค าปรึกษาแนะน าทั้งด้านวิชาการ การเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

เม่ืออาจารย์ที่ปรึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการปรึกษา

ทางจิตวิทยา จะด าเนินการส่งต่อไปยังอาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษาและดูแลทางจิตวิทยา หรือถ้านักศึกษา

ต้องการปรึกษาเ ร่ืองการใช้ภาษาต่างประเทศ จะด า เ นินการส่งต่อไปยังอาจารย์ ผู้ เ ช่ียวชาญ 

ภาษาต่างประเทศ นักศึกษาแพทย์จะพบคณบดีเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

 ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา คือ website, facebook, line group และบอร์ด

ประกาศของส านักวิชาฯ  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการ

เรียนแบบ PBL ในรายวิชาโดยส่วนใหญ่ การจัดการเรียนการสอนแบบ team-based learning การท า case 

discussion และมีการเสนอหน้าช้ันเรียน จัดนักศึกษาได้มีโอกาสไปลงพ้ืนที่ในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือเรียนรู้

ปัญหาชีวิตของคนในชุมชน คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาแพทย์ดูแลและสนับสนุนให้นักศึกษาท า

กิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น สหพันธ์นิสิตนักศึกษแพทย์แห่งประเทศไทย 

(สพท.)  สมาพันธ์นิสิตนักศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)  กลุ่มสถาบันแพทย์

ศาสตร์เอเชียแห่งประเทศไทย (กสพท.) 

อตัราการคงอยู่ 

คณะกรรมการกจิการนักศึกษาได้จัดท าอตัราการรับอตัราการคงอยู่และผลการศึกษาของนักศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือน าวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาและการเรียนของนักศึกษาพบว่าอัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษาเทา่กบั 100% และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาพบว่านักศึกษา

มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับดี 

ความพงึพอใจ และผลการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 คณะกรรมการส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รวมทั้งจัดให้มีการเสนอเพ่ือรับฟังข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และหากมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาจะมี

กระบวนการพิจารณาเพ่ือหาข้อยุติปัญหานั้นๆ 
 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การรับนักศึกษา” 

ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 การประเมินกระบวนการยังไม่ชัดเจน เร่ืองการรับนักศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ

หรือไม่ 

และข้อแนะน าในด้าน “การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา” มีรายละเอยีดดังน้ี 

 ควรทบทวนกระบวนการท างาน ว่ามีสิ่งไหนที่มีการพัฒนาได้อยู่ 

 ควรทบทวนผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 

 ควรประเมินนักศึกษาจากการรับเข้า และการสละสทิธิ์ 
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ใน เร่ือง “ผลที่เกดิกบันักศึกษา” ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : 

การดูอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง ต้องดูว่าแนวโน้มของนักศึกษามีการคงอยู่มาก

น้อยเพียงใด 

 

(8) ส านักวิชานวัตกรรมสงัคม 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 2 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ สว่าง มีแสง  

 2) อาจารย์ กฤษณ์ ขนาบศักด์ิ 
 

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์

การประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ส านักวิชานวัตกรรมสงัคม ประจ าปีการศึกษา 2557” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไป 

- ส านักวิชานวัตกรรมสงัคมเป็นส านักวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557  

- ในรอบการประเมินปีการศึกษา 2557 ส านักวิชานวัตกรรมสังคม มีหลักสูตรที่เข้ารับการ

ประเมินจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ ผลการประเมิน หลักสตูรผ่านการประเมิน  

2. แนวปฏบัิติและวิธกีารประเมินกระบวนการ 

-  ในรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาประจ าปีการศึกษา 2557 ส านักวิชา

นวัตกรรมสังคม ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีการศึกษาโดย 

ใช้แนวคิดกระบวนการประเมินผลการปฏบัิติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check 

Action) และตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปีการศึกษา 2557 ซ่ึงก าหนดให้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับส านักวิชามี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 

-  การด าเนินการประเมินของส านักวิชา ส านักวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการในแต่ละแผนงานของส านักวิชาเป็นผู้ด าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ

แผนงานในรอบ 1 ปีการศึกษา น าส่งส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา เพ่ือ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการผู้ประเมิน  

3. ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

-  จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักวิชา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินแสดงให้เหน็ว่าส านักวิชานวัตกรรมสังคม ยังขาดการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ใน 7 ตัวบ่งช้ี จาก 13 ตัวบ่งช้ี ในทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  



14 

องคป์ระกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.5 :  

 ข้อที่ 5 ไม่พบการน าผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 

ข้อที่ 6 ส านักวิชายังไม่มีผู้ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ี 1.6 :  

 ข้อที่ 4 ไม่พบการประเมินวัตถุประสงค์ตามโครงการ และกจิกรรม 

ข้อที่ 5 ไม่พบการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

องคป์ระกอบที ่2 การวิจยั 

ตัวบ่งช้ี 2.3 : มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 1 ช้ิน ค่าน า้หนัก 0.2 

องคป์ระกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 :  

ข้อที่ 1 ไม่มีแผนการบริการวิชาการและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ 

ข้อที่ 2 ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

ข้อที่ 3 ไม่พบการประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดของแผน 

ข้อที่ 5 ไม่พบการน าผลประเมินตัวช้ีวัดของแผนมาปรับปรุง 

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 :  

ข้อที่ 2 ไม่พบการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของแผน 

ข้อที่ 4 ไม่มีการประเมินตัวช้ีวัดของแผน 

องคป์ระกอบที ่5 การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 :  

ข้อที่ 1 ไม่มีแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ข้อที่ 2 ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ข้อที่ 5 ไม่มีแนวปฏบัิติที่ดีจากการจัดการความรู้ 

ข้อที่ 6 ไม่มีการก ากบัติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 

- จากตารางสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมิน ซ่ึงสะท้อนให้

เหน็ว่าส านักวิชานวัตกรรมสังคม ยังขาดการด าเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ใน 

8 ตัวบ่งช้ี โดยสามารถจ าแนกสาเหตุออกได้เป็น 3 เง่ือนไขหลัก คือ 

1) ส านักวิชานวัตกรรมสงัคม ยังขาดการจัดท าแผน การด าเนินงานตามแผน ประเมินผลการ

ด าเนินงาน และการน าผลการประเมินมาใช้ในการ ซ่ึงส านักวิชาต้องด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข  

2) ข้อจ ากัดของรอบการประเมิน เช่น การช่วงเวลาการนับผลงานวิชาการและระยะเวลาใน

การตั้งส านักวิชา 

3) การบริหารทรัพยากรแบบรวมศูนย์ และข้อจ ากัดของส านักวิชาในการบริหารทรัพยากร

โดยเฉพาะด้านการเงิน และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
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องคป์ระกอบ งานท่ีส านกัวิชายงัไม่ไดด้ าเนินการ ขอ้จ ากดัรอบประเมิน/

ระยะเวลา 

ขอ้จ ากดัการ

บริหารงาน 

1 ตวับ่งช้ี 1.5 

ข้อที่ 5 ไม่พบการน าผลการประเมนิมา

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 

ตวับ่งช้ี 1.5 

ข้อที่ 6 ส านักวิชายังไม่มผู้ีส าเรจ็

การศึกษาในปีการศึกษา 2557 

 

ตวับ่งช้ี 1.6 

ข้อที่ 4 ไม่พบการประเมนิวัตถุประสงคต์าม

โครงการและกจิกรรม 

ข้อที่ 5 ไม่พบการประเมนิความส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงคข์องแผน 

  

2  ตวับ่งชี้  2.3 

มผีลงานวิชาการตพิีมพ์เผยแพร่

ระดบัชาตเิพียง 1 ชิ้น ค่า

น า้หนัก 0.2 

 

3 ตวับ่งช้ี 3.1 

ข้อที่ 1 ไม่มแีผนการบริการวิชาการและ

ก าหนดตวัชี้วัดความส าเรจ็ 

ข้อที่ 2 ไม่มแีผนการใช้ประโยชนจ์ากการ

บริการวิชาการ 

ข้อที่ 4 ไม่พบการประเมนิความส าเรจ็ตาม

ตวัชี้ วัดของแผน 

ข้อที่ 5 ไม่พบการน าผลประเมนิตวัชี้ วัดของ

แผนมาปรับปรงุ 

  

4   ตวับ่งช้ี 4.1 

   ข้อที่ 2 ไม่พบการก าหนดตวัชี้วัดความส าเรจ็

ของแผน 

   ข้อที่ 4 ไม่มกีารประเมนิตวัชี้วดัของแผน 

  

5    ตวับ่งช้ี 5.1 

   ข้อที่ 5 ไม่มแีนวปฏบิตัทิี่ดจีากการจัดการ

ความรู้ 

   ข้อที่ 6 ไม่มกีารก ากบัตดิตามแผนการบริหาร

และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

    ตวับ่งช้ี 5.2 

   ข้อที่ 5 การน าผลการประเมนิหลักสตูร

กลับมาปรับปรงุ 

 ตวับ่งช้ี 5.1 

ข้อที่ 1 ไม่มี

แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

ข้อที่ 2 ไม่มี

การวิเคราะห์

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

รวม (ขอ้) 12 2 2 
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4. ขอ้เสนอแนะ 

 1. ส านักวิชานวัตกรรมสงัคมด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 2. ส านักวิชาด าเนินงานให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาในการประเมิน 

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเกี่ยวกบัหลักเกณฑแ์ละการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ภายใต้

เง่ือนไขการบริหารทรัพยากรแบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัย  
 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “แนวทางการ

ประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ส านักวิชานวัตกรรมสังคม ประจ าปีการศึกษา 

2557” ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ส านักวิชายังขาดการจัดท า PDCA และส านักวิชาควรขอข้อมูล และขอความรู้จากหน่วยงาน

กลางที่เกี่ยวข้องกบัตัวบ่งช้ีต่างๆ 

 

(9) ส านักวิชานิติศาสตร์ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 5 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ อวิกา ผลไม้    2) อาจารย์ ฤทธภิัฏ กลัยาณภัทรศิษฏ ์

 3) อาจารย์ วิวรรธน์ ด ารงกุลนันท ์  4) อาจารย์ กมลนัยน์ ชลประทนิ 

 5) อาจารย์ อนุเทพ สขุศรีวงศ์ 
 

ส านักวิชานิติศาสตร์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การจัดท าบริการวิชาการ ของส านักวิชานิติศาสตร์” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
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ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การจัดท าบริการ

วิชาการ ของส านักวิชานิติศาสตร์” ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ส านักวิชาควรสร้างความเข้าใจกบัผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

 ส านักวิชายังขาดการท า PDCA  และการท า PDCA ควรจัดท าในระดับส านักวิชา 

 การท า Flow Chart ควรท าในระดับหลักสตูร 
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(10) ส านักวิชาการจัดการ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 2 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) อาจารย์ อาทติยา ปาทาน 

 2) อาจารย์ กรวิทย์ ฟักคง 
 

ส านักวิชาการจัดการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การรับนักศึกษา (สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน และสาขาวิชาการจัดการ

การทอ่งเที่ยว)” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

ส านักวิชาการจัดการจะมีนักศึกษาที่รับเข้าจ านวนมาก และเกินเป้าหมายที่ก  าหนดตลอด ท าให้

ส่งผลดีต่อการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ามาเรียน และตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สดุ 

สาขาการจัดการธุรกจิการบิน 

  การรับนักศึกษาจากเดิมใช้เกณฑก์ารรับเดียวกันทั้งส านักวิชา แต่พบปัญหาเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่

ในช้ันปีที่ 3 จะมีการตรวจเวชศาสตร์การบิน พบว่านักศึกษามีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑมี์จ านวนน้อย จึงมีการ

ปรับเปล่ียนการรับนักศึกษาต้ังแต่รับเข้า โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาช่วยคัดกรองนักศึกษา และเน่ืองจาก

สาขาวิชาต้องเรียนรายวิชาที่เป็นการค านวณค่อนข้างมาก จึงปรับคุณสมบัติการรับนักศึกษาเป็นสาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลป์-ค านวณ 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเห็นและข้อแนะน าจากท่านวิทยากร ในด้าน “การรับ

นักศึกษา” ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 การวางระบบผู้สอน ยังขาดกระบวนการก ากับและติดตาม ควรหาช่องทางในการพัฒนา

ให้สูงข้ึน การเปล่ียนผู้สอนหรือการวางระบบผู้สอนในแต่ละปี เช่น การสอนเป็นคู่ หรือ

การสอนเป็นทีม ท าให้เกิดการพัฒนามุมมองของผู้สอน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่ดี 

 

(11) ส านักส านกัวิชาเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 2 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สทิธปิระภาพร 

 2) อาจารย์ เรือโท ดร.นายแพทย์ เทพ เฉลิมชัย 
 

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการประเมิน

กระบวนการ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน เร่ือง “การประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพภายใน ของส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ” โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1) สร้างความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ของส านักวิชาฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ อย่าง

สม ่าเสมอ โดยการน าจากส่วนกลางของเชียงราย ไปจนถึง การน าโดยผู้บริหารส านักวิชาฯ 

2) แสวงหาความร่วมมือในการปรับตัวให้เข้ากับเกณฑ์ อย่างยอมรับโดยผู้ปฏิบัติ เน่ืองจากมี

เกณฑ์หลายข้อ ที่ ผู้ปฏิบัติรู้สึกไม่เห็นด้วย และต่อต้าน ท าให้น าไปสู่การเป็นอุปสรรคใน

กระบวนการ 
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3) นิยาม “กระบวนการ” อย่างชัดเจน ในแต่ละส านักฯ หลักสูตร และรายวิชา เพ่ือให้มีความ

เข้าใจตรงกัน และน าไปสู่การสร้างเคร่ืองการประเมินอย่างเหมาะสม รวมถึงการเกบ็บันทึก

ข้อมูลอ้างองิที่สอดคล้อง 

4) สร้างเคร่ืองมือเพ่ือการบันทกึการด าเนินการ และ กระบวนการ อย่างต่อเน่ือง เป็นเคร่ืองมือ

ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่และอาจารย์ในส านัก รวมทั้งให้ความสะดวกในการ

จัดเกบ็ บันทกึข้อมูล 

5) รายงานความคืบหน้าการบันทึก กระบวนการและ การประเมินคุณภาพ เป็นหัวข้อหน่ึงใน

วาระการประชุมส านักวิชาฯ ทุกคร้ัง  

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ดังกล่าว ได้มีข้อคิดเหน็และข้อแนะน าจากวิทยากร ในด้าน “การประเมิน

กระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ” 

ดังมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

 ในการเร่ิมกระบวนการท างาน ควรมกีารจัดท าแผน โดยใช้หลัก PDCA 

 ควรมีการสร้างโปรแกรมเกบ็ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพภายใน 
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ประมวลภาพ 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ 

เรือ่ง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน” 

ในวนัองัคารที ่29 มีนาคม 2559 

ณ หอ้ง E3B 101 อาคารส านกัวิชา E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรสายวิชาการ 

เร่ือง “แนวทางการประเมิน

กระบวนการ ตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพภายใน” 

บรรยายในหัวข้อ 

ข้อค้นพบจากการประเมินกระบวนการ  

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน 

โดย รองศาสตราจารย์พิษณ ุเจียวคุณ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ 

เรือ่ง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน” 

ในวนัองัคารที ่29 มีนาคม 2559 

ณ หอ้ง E3B 101 อาคารส านกัวิชา E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แลกเปล่ียนเรียนรู้  

การประเมินกระบวนการ  

ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในของ 

ส านักวิชา 
 

 

  



24 

ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายวิชาการ 

เรือ่ง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน” 

ในวนัองัคารที ่29 มีนาคม 2559 

ณ หอ้ง E3B 101 อาคารส านกัวิชา E3 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยากร ทั้ง 2 ทา่น คือ 

 รองศาสตราจารย์พิษณ ุเจียวคุณ 

 รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา 

ให้ข้อคิดเหน็ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 


