ชนิดของตัว
บ่งชี้
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ประกันคุณภาพ

6 ข้อ

มหาวิทยาลัย ทุกคณะ สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
กํากับตัวบ่งชีร้ ะดับมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย - สํานักส่งเสริมวิชาการ
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
– อ.บุษบากร คงเรือง

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัด การเรียนการสอนต้องเป็น ไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่า งเฉพาะตัว ของนักศึกษาซึ่งเป็น เรื่องที่สํา คัญ มากต่อความสนใจ
ใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิด โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดย
อิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพีย ง มีการจัด สัมมนา จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัด ทํา โครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

มีการดําเนินการ
7 ข้อ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีก ารพัฒ นาระบบและกลไกการจัด การเรีย นการสอนที่มีความยืด หยุ่น และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมี
ทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดย
เน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการให้
คําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ
พัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบ การ
เรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดํา เนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน การ
สอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative
evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เ รีย นได้เ รีย นรู้จ ากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา
ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้
ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่
ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการทําวิจัยใน

ชั้น เรีย นว่า วิธีการสอนและกระบวนการเรีย นการสอนรวมทั้งการประเมิน ผลการเรียนรู้ของผู้เ รีย นเหมาะสม
หรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัด การ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
- ติด ตาม วิเ คราะห์ผ ลการดําเนิน งานแต่ล ะรายวิช าและภาพรวมของทุ กหลั กสูต ร
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอ
การปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และ
ผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กําหนด ทุกปี
การศึกษา
- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผล
การประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

