
สรุปแนวปฏบิัตทิีด่จีาก
โครงการพฒันาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา
กจิกรรมที ่1 แนวปฏบิัตทิีด่ขีองอาจารย์ที่

ปรึกษาตามกรอบ TQF
วนัที ่1 เมษายน 2558 

ห้อง 19-401  อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์
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กองบริการการศึกษา 

งานพฒันา
หลกัสตูร 

งานจดัการเรียน
การสอน 

งานทะเบียนนิสิต
และสถิติ 

งานรบันิสิตใหม่ 
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งานพฒันาหลกัสตูร:  การขออนุมตัเิปิด ปิด หลกัสตูร ตามระบบและกลไก
                            ของมหาวทิยาลยั การตดิตามการดาํเนินงาน
                            ตามมาตรฐานหลกัสตูร 

งานจดัการเรยีน:        จดัทาํปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
การสอน      ประสานงานกบัคณะต่างๆ ในการจดัตารางสอน                    

งานรบันิสติใหม:่        การรบัสมคัร การจดัสอบ การตดัสนิการสอบเขา้    
                            การประกาศผล  

งานทะเบยีนนิสติ:      การรายงานตวันิสติ การลงทะเบยีนเรยีน เพิม่-ลด
และสถติ ิ                การคดัพน้สภาพ การขอยา้ยสาขา การเทยีบโอน 
                        การออกใบรบัรองตา่งๆ การจบการศกึษา 
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หลกัสตูรที่ได้มาตรฐาน TQF 

เปิดรบัสมคัร  จดัสอบเข้า  ตดัสินผล 

การรบัรายงานตวันิสิตใหม่ 

การลงทะเบียนเรียน  เพิ่ม-ลด รายวิชา 

การจดัการเรียนการสอน  ตารางเรียน  

การบนัทึกผลการเรียน 

การขอจบการศึกษา การออกใบรบัรอง 
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ

หลักสตูรเกณฑฯ์ 48 หลักสตูร TQF

Course syllabus

สมอ.07

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

คณะกรรมการการศกึษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการดาํเนินงานด้านวิชาการ

การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน

การพัฒนาอาจารย์/
บุคลากรสาย
สนับสนุน/

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ดาํเนินตามประกนัคุณภาพ 
มศว KPI 2.6สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
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คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร
 อาจารยผ์ูส้อน
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บทบาทและหนา้ที่คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

 การบริหารหลกัสตูรและการเรียน การสอน ให้เป็นไปตาม มคอ 2
 การจดัทาํ มคอ 3-7
 การทวนสอบการประเมินผลของทุกรายวิชาของหลกัสตูร
 การประเมินผลรายวิชา การประเมินผลการสอนของ อ. การประเมินผลหลกัสตูร การ

ประเมินผลบณัฑิต
 การพฒันาหลกัสตูร  
 การพฒันาอาจารย์
 ระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูร

ดแูลและกาํกับ 
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การบริหารหลกัสูตร
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ประชมุก่อนเปิดภาคการศึกษา

- เตรียมการเปิดรายวิชาตามโครงสรา้งหลกัสตูร
- กาํหนดผูส้อน และผูจ้ดัทาํ มคอ 3/4
- กาํหนดแผนการบริหารจดัการในภาคการศึกษานัน้ๆ เช่น รายวิชาที่จะทวนสอบ 

ประชมุกลางภาคการศึกษา
- ประเมินการจดัการเรียนการสอนที่ผา่นมาครึง่เทอม
- จดัทาํข้อสอบ
- ดแูล/ติดตาม นิสิตที่มีปัญหาเรือ่งการเรียนในวิชาต่างๆ

ประชมุปลายภาคการศึกษา
- ประชมุตดัเกรด / ทวบสอบการประเมินผล
- ประเมินการจดัการเรียนการสอนที่ผา่นมาหนึ่งเทอม (1 ปี)
- จดัทาํ มคอ 5 /6  (มคอ 7)
- ทวนสอบมาตราฐานผลการเรียนรู้
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อาจารยท์ีป่รกึษา: การให้คาํปรกึษาดา้นวชิาการ 

1.   การเลอืกเรยีนวชิาใหต้รงตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร
2.   การใหค้าํแนะนําการลงทะเบยีน  
3.   ใหข้อ้มลูกบันิสติในเรือ่งเกีย่วกบัหลกัสตูร รายวชิาเรยีน
      ตามโครงสรา้งหลกัสตูร
4.    ชว่ยแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเรยีน 
5.    ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยั
6.    ประสานงานกบัฝา่ยอืน่ๆ เพือ่แกไ้ขปญัหาของนิสติ 
7. ใหค้าํแนะนํานิสติในการพฒันาตนเองในดา้นอืน่ๆ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในตวัของนิสติ
8. ใหเ้วลาในการพดูคยุกบันิสติอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้
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อาจารยท์ีป่รกึษา: หน้าทีข่องทีพ่งึมตีอ่มหาวทิยาลยั

• เป็นผูเ้สรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง   ผูบ้รหิาร  อาจารย ์  และนิสติทาํใหเ้กดิความ
สมคัรสมานกนัในชมุชนมหาวทิยาลยั

• เป็นผูท้ีน่ําเอานโยบายดา้นบรหิารวชิาการ   และกจิการนิสติของมหาวทิยาลยัไปปฏบิตัใิห้
เกดิผลดตี่อการดาํเนินงานในมหาวทิยาลยัโดยสว่นรวม

• เป็นผูท้ีจ่ะป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั    (Feed  Back)  มายงัผูบ้รหิารและนกัวชิาการของ
มหาวทิยาลยัในเรือ่งเกีย่วกบัการเรยีน และปญัหาต่างๆ ของนิสติ  เสนอแนะใหม้หาวทิยาลยั
ปรบัปรงุหลกัสตูรต่างๆ  ใหส้นองความตอ้งการของผูเ้รยีนและสงัคมปจัจบุนั ตลอดจน
ปรบัปรงุบรกิารนิสติดา้นต่างๆ ใหพ้ฒันาต่อไป
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จรรยาบรรณของอาจารยท์ีป่รกึษา

 อาจารยท์ี่ปรกึษาจะต้องรกัษาความลบัเกี่ยวกบัข้อมลูอนัเป็นเรื่องส่วนตวัของ
นิสิตในกรณีที่จาํเป็นต้องนําเรือ่งมาปรกึษากบัเพื่อนรว่มงานเพื่อหาทาง
ช่วยเหลือควรปกปิดหลกัฐานแสดงตวันิสิต   เช่น   ชื่อ   สกลุ

 อาจารยท์ี่ปรกึษาจะต้องพยายามช่วยเหลือนิสิตจนสดุความสามารถ   ถ้าหาก
นิสิตมีปัญหา  ที่เกินความสามารถที่จะช่วยได้   ควรส่งต่อไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ  
เช่น  แพทย ์  นักกฎหมาย  จิตแพทย ์ นักจิตวิทยาคลินิก  นักแนะแนว  ทาํการ
ช่วยเหลือโดยพลนั

 อาจารยท์ี่ปรกึษาจะต้องคาํนึงถึง สวสัดิภาพ   ผลดี   ผลรา้ย  อนัจะเกิดกบันิสิต
กระทาํใดๆ  ที่เกี่ยวกบันิสิต   ไม่เพิกเฉยบา่ยเบีย่งในกรณีที่จะช่วยนิสิตได้  และ
ไม่กระทาํใดที่อาจทาํให้นิสิตได้รบัผลเสียหายโดยไม่เป็นธรรม

 อาจารยท์ี่ปรกึษาจะต้องยึดมัน่ในคณุธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นิสิต  ทาํให้นิสิตเกิดศรทัธาเชื่อถือ
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แนวปฏบิตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ
• กอ่นทีม่หาวทิยาลยัจะเปิดภาคเรยีน   ทางกองบรกิารการศึกษาจะจดัส่งคูม่อืการเรยีนและ

จดัประชุมให้ข้อมลูอาจารยท์ีป่รกึษาในเรือ่งการลงทะเบยีน  การเลอืกวชิาเรยีน และวชิาที่

เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา   อาจารยท์ีป่รกึษาจะต้องเขา้รว่มประชุมและทาํความ

เข้าใจกบัข้อมลู 

• แนะนําการเลอืกวชิาเรยีนแกน่ิสิตโดยอาศัยโครงสรา้งหลกัสตูร   ตารางสอน  ข้อบงัคบั 

และระเบยีบตา่งๆ ฯลฯให้พจิารณาดปูรมิาณและความเหมาะสมของวชิาตามความสามารถ

ของนิสิตดว้ย  แลว้จงึอนุมตัใินใบวางแผนการเรยีนของนิสิตในแตล่ะภาคการศึกษาหาก   

พบปญัหาตา่งๆ   เช่น รายวชิาเรยีนทีเ่ปิดเรยีนยงัไมค่รบถ้วน  หรอืไมถ่กูต้อง ให้

ดาํเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นกอ่นทีน่ิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรยีน

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

22

• เมือ่นิสิตต้องการ  ขอถอน  เพิม่ – ลด งดเรยีนรายวชิา  หรอืการโอน 

ย้าย  เปลีย่นแปลงใดๆ   อาจารยท์ีป่รกึษาโปรดแนะให้นิสิตไปขอยืน่คาํ

ร้องทีง่านทะเบยีนนิสิตและสถติ ิ  กองบรกิารการศึกษาทัง้ทีป่ระสานมติรและ

องครกัษ ์       เพือ่งานทะเบยีนนิสิตและสถติจิะไดบ้นัทกึข้อมลูทีจ่าํเป็น

ให้อาจารยท์ีป่รกึษา  หรอืหวัหน้าภาควชิาทราบหรอือนุมตัแิลว้แตก่รณี

(ดคูาํแนะนําการลงทะเบยีนเรยีนไดจ้าก http://www.swu.ac.th   หรอื 

http://supreme.swu.ac.th/register/index.php  (เมนคููม่อืการเรยีนระดบั

ปรญิญาตร)ี)

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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อาจารยท์ีป่รกึษาระดบับณัฑติศึกษา

 อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ
  ให้คาํแนะนําในการลงทะเบยีน และ
เรือ่งอืน่ๆ ในช่วงแรก

 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
  ให้คาํแนะนํา ดแูล การทาํวทิยานิพนธ์
  ให้คาํแนะนําในการลงทะเบยีน และ
เรือ่งอืน่ๆ ในช่วงตอ่ไป

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํใน
สถาบนัอุดมศึกษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนั้น 

 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่มอาจเป็นอาจารยป์ระจาํหรอื
ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัก็ได ้

 หากมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ ในกรณเีป็นสาขาวชิาทีข่าดแคลน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

    อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัให้ทาํหน้าทีอ่าจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกัไดโ้ดยอนุโลม

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

25

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั 

 ต้องเป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเทา่ 

 หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํา่ กวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรอืสาขาวชิาทีส่ัมพนัธ์
กนั

 และต้องมปีระสบการณใ์นการทาํวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพือ่รบัปรญิญา

 ควบคุมการทาํวทิยานิพนธ ์ ไดไ้มเ่กนิ 5 คน

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

26

อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม 

 ต้องเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 

 มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการไมต่ํา่กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรอื

สาขาวชิาทีส่ัมพนัธก์นั

 ต้องมปีระสบการณใ์นการทาํวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของ     

   การศึกษาเพือ่รบัปรญิญา

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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บทบาทของอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

1.บทบาทหน้าทีใ่นการศึกษาค้นคว้า
2.บทบาทในดา้นปฏสิัมพนัธก์บันกัศึกษา
3. บทบาทในการให้การสนบัสนุน
4. บทบาทในการเป็นแบบอยา่ง
5. พฒันานกัศึกษาให้มพีืน้ฐานทีด่สีําหรบัการเป็นนกัวจิยั 
นกัวชิาการ และผู้ทีม่คีวามสามารถในวชิาชพีของตน

Winston และ Polkssnik (1984) Brown, McDowell และ Race (1995)

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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คุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

1. ความสามารถและศรทัธางานวชิาการ 
(Academic Competence and Enthusiasm)

2. ความสามารถในการประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของ
นกัวจิยั 
(Role Model)

3. ความรูด้า้นหลกัจติวทิยาการให้คาํแนะนําและคาํปรกึษา 
  (Advising and Counseling)

4. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics)

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

29

การให้คาํปรกึษา

 ควรกาํหนดเวลาให้คาํปรกึษา office hour อยา่งน้อย
เดอืนละ 4 ครัง้

 ให้คาํปรกึษาเป็นรายบุคคล 
 ศึกษาขอ้บงัคบัระดบับณัฑติศึกษาของ มศว
 ศึกษาขอ้บงัคบัในการทาํวทิยานิพนธ์

   

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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คุณลกัษณะส่วนบุคคล
 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค:์ มคีวามสนใจประเด็นปญัหาทีท่าํวจิยัรว่มกนั ต้องการ

เห็นความสําเร็จ เชือ่มัน่ในความสามารถและมัน่ใจวา่นิสิตนกัศึกษาจะทาํสิ่งที่
จาํเป็นต้องทาํได ้ ปฏบิตัติอ่นิสิตนกัศึกษาเยีย่งนกัวชิาการ เอาใจใส่ ให้ความ
สนใจ เคารพความคดิเห็นและมองเห็นความพยายามของนิสิตนกัศึกษา รกัษา
ระยะห่างไว้พอควร  ประนีประนอมข้อขดัแย้ง/ความคดิเห็นทีไ่มต่รงกนั เต็มใจ
จดัการปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกลุม่อาจารยท์ีป่รกึษาหรอืคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธเ์พือ่นิสิตนกัศึกษา

 คุณลกัษณะทีไ่มพ่งึประสงค:์ เจ้ากีเ้จ้าการ ชอบบงการ พยายามชกันําให้นิสิต
นกัศึกษาเห็นคลอ้ยไปกบัตนเอง ไมใ่ห้โอกาสแสดงความคดิเห็น ไมร่บัฟงั
มุมมองทีต่า่งออกไป ขม่ขู ่ ใช้อาํนาจ ดแูคลน ไมช่อบแสดงอารมณเ์พราะ
เห็นวา่เป็นความออ่นแอ สร้างปญัหากบัอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม หรอื
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ = ผู้นําในการเปลีย่นแปลง 

 มบีุคลกิภาพผู้นํา (charisma) หรอืพฤตกิรรมในอุดมคต ิ คอื การมวีสิัยทศัน ์
ความมัน่ใจ และมาตรฐานการทาํงานสงู เป็นผู้มคีุณธรรมและมาตรฐาน
จรยิธรรมสงูในทกุสิ่งทีท่าํ

 มคีวามสามารถในการสร้างแรงจงูใจให้นิสิตนกัศึกษาเข้ารว่มกระบวนการ
แสวงหาปญัญา

 กระตุน้ความคดิสตปิญัญา ทาํให้นิสิตนกัศึกษาตัง้ข้อสงสัย สมมุตฐิานและ
พสิจูนข์้อสงสัยนั้นในทางสร้างสรรค์

 ใส่ใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ปฏบิตัติอ่นิสิตนกัศึกษาในฐานะปจัเจกบคุคล 
ให้การฝึกดแูล และโอกาสการเตบิโตของแตล่ะคน

มคีุณลกัษณะ

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

32



สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

33
สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

34

ความสัมพนัธ ์ อ.ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ-์ นิสิต

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์

35
สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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37

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 255 255 255 255.. 255
(1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร
(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา

(4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที่เปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา
(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา

38

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจดัการเรียน
การสอน

(9) อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 
ครัง้

(10) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมน่้อยกวา่ร้อยละ50ตอ่ปี

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพหลกัสตูร
เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีตอ่บณัฑิตใหมเ่ฉลี่ยไมน่้อยกวา่3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0

สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดีของอาจารยท์ี่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
โดยฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์
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สรุปแนวปฏิบตัิที่ดีจากโครงการพฒันาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบตัิที่ดี
ของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF โดยฝ่าย
ิ ิ ์


