แผนการดาเนินการเพื่อจัดเตรียมข้อมูล/หลักฐานประกอบองค์ประกอบคุณภาพ
และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1. การกากับ 1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
มาตรฐาน
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร

2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

การดาเนินการ
สานักประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูล
อาจารย์ฯ รายงานให้หลักสูตรพิจารณา
ข้อมูล

1.3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบประจาหลักสูตร
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผสู้ อน
เกี่ยวข้อง
1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
1.8 การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สหกิจฯ รายงานข้อมูลภาวะการมีงาน
ทา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ปี 2559
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์สหกิจฯ รายงานข้อมูลภาวะการมีงาน
ภายใน 1 ปี
ทา ปีการศึกษา 2560
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญโท/
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เกี่ยวข้อง
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรรวบรวมแผน ผลการดาเนินงาน
ด้านการรับนักศึกษา และด้านการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา

ระดับ
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา








ระยะเวลาดาเนินการ
รายงานครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
รายงานครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ
วันที่ 31 พ.ค. 2561
1 ส.ค. 2560 – 30 มิ.ย.
2561




ตามกรอบเวลาที่กาหนด
3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561



1 ส.ค. 2560 – 30 มิ.ย.
2561
3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561







องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วยระบบการับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์ ประกอบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5. หลักสูตร 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยการออกแบบหลักสูตร
การเรียนการ และสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
สอน การ
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

การดาเนินการ
หลักสูตรรวบรวมผลการดาเนินงานด้าน
การให้คาปรึกษาวิชาการ การแนะแนวแก่
นักศึกษา
หลักสูตรรวบรวมผลการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรรวบรวมผลการควบคุมดูแลการให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสอบถามความพึงพอใจ แนว
ทางการแก้ปัญหา และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
สานักประกันคุณภาพฯ รวบรวมรายงาน
ข้อมูลให้หลักสูตรพิจารณาข้อมูลการคงอยู่
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับ
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา


ระยะเวลาดาเนินการ
3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561





3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561



1 ส.ค. 2560 – 30 มิ.ย.
2561
3 เม.ย. – 11 พ.ค. 2560









หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง





รายงานครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
รายงานครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ
วันที่ 31 พ.ค. 2561
1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561

หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2560





3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561

หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรพิจารณาอัตราการคงอยูข่ อง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และทาการ
สอบถามความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบ
ประเมิน
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผูส้ อน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทมี่ ีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความต้องการของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มคี วามเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF

การดาเนินการ
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรดาเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรรวบรวมข้อมูลการประชุมวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
หลักสูตรทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4

ระดับ
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





ระยะเวลาดาเนินการ

1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2560



1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 2561





1 – 30 มิ.ย. 2561

องค์ประกอบ

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การดาเนินการ
สานักวิชาการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายทีต่ ่อคุณภาพหลักสูตร
(รอผลประเมินจากสานักวิชาการ)
สานักงานอธิการบดีสารวจความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม การจัดบริการ
ตลอดจนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ของหลักสูตร/คณะ/หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
(รอผลประเมินจากสานักงานอธิการบดี)
หลั ก สู ต รรวบรวมข้ อ มู ล การด าเนิ น งาน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลั ก สูต รเพื่อ ให้มี สิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้
จ านวนสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และการ
ปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ระดับ
ป.ตรี บัณฑิตศึกษา



ระยะเวลาดาเนินการ
1 – 31 พ.ค. 2561





3 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561





3 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561

