องค์ ประกอบที่ 3
นิสิต

1

ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนิสิต
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้ าศึ กษาในหลักสู ตรเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานของ
ความสาเร็ จ แต่ ละหลักสู ตรจะมีแนวคิดปรั ชญาในการออกแบบหลักสู ตรซึ่ ง
จาเป็ นต้ องมีการกาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้ องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสู ตร การกาหนดเกณฑ์ ที่ใช้ ในการคัดเลือกต้ องมีความโปร่ งใส ชั ดเจน
และสอดคล้ องกับคุณสมบัติของนิสิตที่กาหนดในหลักสู ตร มีเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การคัดเลือก ข้ อมูล หรื อวิธีการคัดนิสิต ให้ ได้ นิสิตที่มีความพร้ อมทางปัญญา
สุ ขภาพกายและจิต ความมุ่ งมั่นที่จะเรี ยน และมีเวลาเรี ยนเพียงพอ เพื่อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาทีห่ ลักสู ตรกาหนด
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ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนิสิต (ต่ อ)
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ให้ อ ธิ บ าย
กระบวนการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องอย่ างน้ อย ดังต่ อไปนี้
* การรับนิสิต
* การเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึกษา
ในการประเมิ น เพื่ อ ให้ ทราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้
พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ ได้
นิสิตทีม่ คี วามพร้ อมทีจ่ ะเรียนในหลักสู ตร
3

เกณฑ์ การประเมิน (สกอ. ปรับเปลีย่ นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2558)
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
P
กระบวนการ
P+D
P+D+C

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
PDCA

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ยนื ยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้ เหตุผล
อธิบายการเป็ นแนวปฏิบัติ
ที่ดไี ด้ ชัดเจน

PDCA
OUTPUT

4

นิยามศัพท์ สาคัญ

แนวปฏิบัติที่ดี
• วิธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ ส ถาบั น ประสบ
ความสาเร็จ หรือสู่ ความเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการหรื อวิชาชี พนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็ จ
ปรากฏชั ด เจน โดยมี ก ารสรุ ป วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร
เผยแพร่ ให้ หน่ วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ได้

ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
1. การกาหนดเป้ าหมายจานวนรับนิสิตคานึงความต้ องการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพร้ อมของอาจารย์ ประจาทีม่ ีอยู่ (ควบคุมอัตราส่ วนอาจารย์ ต่อนิสิตให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ )
2. เกณฑ์ การรับนิสิตทีป่ ระกาศรับสะท้ อนคุณภาพของนิสิตทีเ่ หมาะสมกับหลักสู ตรที่
เปิ ดสอนและสอดคล้ องกับระดับของหลักสู ตร ประเภทหลักสู ตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ ของสถาบัน
และหลักสู ตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ทกี่ าหนดในหลักสู ตร
3. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการคัดเลือก
4. นิสิตทีร่ ับเข้ าเรียนในหลักสู ตรมีคุณสมบัตแิ ละศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา
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ตัวบ่ งชี้ 3.1 ระบบการรับนิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การรับนักศึกษา
5. ในกรณีทนี่ ิสิตมีคุณสมบัตไิ ม่ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้ า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไขนิสิตได้ รับการเตรียมความพร้ อมทางการเรียนหรือได้ รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัตคิ รบผ่ านเกณฑ์ ข้นั ตา่ เพือ่ ให้ สามารถเรียนในหลักสู ตรได้ จนสาเร็จการศึกษา
6. การกาหนดคุณสมบัตใิ นการรับเข้ าของผู้สมัครในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาต้ องสู งกว่ า
คุณสมบัตขิ องการรับเข้ าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้ าน
ภาษาต่ างประเทศ และคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีน่ าไปสู่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7. กระบวนการคัดเลือกมีความเข้ มงวดเพือ่ ให้ ได้ นิสิตทีม่ ศี ักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
(พิจารณาจากอัตราส่ วนนิสิตทีร่ ับเข้ าต่ อผู้สมัคร)
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานิสิต
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ต้ องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พื้นฐานหรื อการเตรี ยมความพร้ อม
ทางการเรี ยนแก่ นิสิต เพื่อให้ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ระดับอุดมศึ กษาได้
อย่ างมีความสุ ข อัตราการลาออกกลางคันน้ อย ในระหว่ างการศึ กษามีการจัด
กิจ กรรมการพั ฒ นาความรู้ ความสามารถในรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ ง กิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น มี กิจ กรรมเสริ ม สร้ า งความเป็ นพลเมื อ งดี ที่ มี
จิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ
ระบบการป้ องกั น หรื อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รวมทั้ ง การส่ งเสริ ม
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตให้ ได้ มาตรฐานสากล
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานิสิต (ต่ อ)
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายกระบวนการ
ในประเด็นที่เกีย่ วข้ องอย่ างน้ อย ดังต่ อไปนี้
* การควบคุมการดูแล การให้ คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่ นิสิตปริญญาตรี
* การควบคุมดูแลให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่ บัณฑิตศึกษา
* การพัฒนาศั กยภาพนิสิตและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ ทราบว่ าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณา
ในภาพรวมของผลการดาเนิ น งานทั้ง หมด ที่ ท าให้ ไ ด้ นิ สิ ต เรี ย นอย่ างมี
ความสุ ขและมีทักษะที่จาเป็ นต่ อการประกอบอาชีพในอนาคต
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เกณฑ์ การประเมิน (สกอ.ปรับเปลีย่ นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2558)
(0)

(1)

(2)

• ไม่ มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่ มีข้อมูล
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่ มีแนวคิด • ไม่ มีการนา • มีการนา
ในการ
ระบบกลไก ระบบกลไก
กากับ
ไปสู่ การ
ไปสู่ การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบตั /ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
• ไม่ มีข้อมูล
• มีการประเมิน
หลักฐาน
กระบวนการ
• ไม่ มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

(3)

(4)

(5)

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน
• มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็ นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ยนื ยัน
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้ เหตุผล
อธิบายการเป็ นแนวปฏิบัติ
ที่ดไี ด้ ชัดเจน
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นิสิต
1. การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ ทปี่ รึกษา มีการควบคุมกากับให้ จานวนนิสิตต่ ออาจารย์
ทีป่ รึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
2. อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการมีเวลาให้ การดูแลนิสิต (ผลประเมินจากนิสิต)
3. การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้ องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต
4. การจัดเก็บข้ อมูลเพือ่ การรู้ จักนิสิต การแลกเปลีย่ นข้ อมูลนิสิตในกลุ่มผู้สอน เพือ่ การพัฒนา
นิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่ อนเพือ่ ให้ ร้ ู จักนิสิต)
5. การให้ ความช่ วยเหลือนิสิตทีม่ ีปัญหาทางการเรียนหรือต้ องการความช่ วยเหลือด้ านอืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
6. การจัดการความเสี่ ยงด้ านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตทีม่ ผี ลการเรียนตา่ มีความเสี่ ยงทีจ่ ะออกกลางคัน
หรือสาเร็จการศึกษาช้ า ฯลฯ)
7. ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสารระหว่ างนิสิตและอาจารย์ทปี่ รึกษา
8. บัณฑิตศึกษา การกาหนดเวลาให้ คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ ผ้ สู อนและการให้
คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ ทเี่ พียงพอ
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่ สริมการจัดบริการแก่ นิสิตเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม
2. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้ องมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมทีส่ นอง
ความต้ องการของนิสิต
3. การจัดกิจกรรมนิสิตต้ องส่ งผลต่ อการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของหลักสู ตร
4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันกับความ
เป็ นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสั นทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
5. การเปิ ดโอกาสให้ นิสิตมีอสิ ระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน
6. อืน่ ๆ
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ตัวบ่ งชี้ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ผลการประกั น คุ ณ ภาพควรท าให้ นิ สิ ตมี ค วามพร้ อมทาง
การเรี ย น มี อั ต ราการคงอยู่ ข องนิ สิ ต ในหลั ก สู ต รสู ง อั ต ราการส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตรสู ง และนิสิตมีความพึงพอใจต่ อหลักสู ตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ให้ อธิบายแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกีย่ วข้ องอย่ างน้ อย ดังต่ อไปนี้
* การคงอยู่
* การสาเร็จการศึกษา
* ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสิต
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เกณฑ์ การประเมิน
(0)
• ไม่ มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

• มีการรายงาน • มีการรายงาน • มีการรายงาน • มีการรายงาน • มีการรายงานผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ดาเนินงานใน ดาเนินงาน
ดาเนินงานครบ
ดาเนินงาน
คาอธิบายใน
บางเรื่อง
ครบทุกเรื่อง
ทุกเรื่องตาม
ครบทุกเรื่อง
ตัวบ่ งชี้
ตาม
คาอธิบายใน
ตามคาอธิบาย • มีแนวโน้ มผลการดาเนินงาน
คาอธิบายใน
ตัวบ่ งชี้
ใน
ที่ดขี นึ้ ในทุกเรื่อง
ตัวบ่ งชี้
• มีแนวโน้ มผล
ตัวบ่ งชี้
• มีผลการดาเนินงานที่
การดาเนินงาน • มีแนวโน้ มผล
โดดเด่ น เทียบเคียงกับ
ที่ดขี นึ้ ในบาง
การดาเนินงาน หลักสู ตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เรื่อง
ที่ดขี นึ้ ใน
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ทุกเรื่อง
ประจักษ์ ยนื ยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้ เหตุผลอธิบายว่า
เป็ นผลการดาเนินงานที่
โดดเด่ นอย่ างแท้ จริง
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สู ตรการคานวณอัตราการคงอยู่ของนิสิต
ระดับ ป.ตรี

ระดับ ป.โท/เอก

(ตัวตั้ง)
=
(ตัวหาร)

(ตัวตั้ง)
=
(ตัวหาร)

จานวนนิสิตชั้นปี 3 (เทอม 1)
จานวนนิสิตรุ่นเดียวกันตอนปี 1 (เทอม 1)

จานวนนิสิตชั้นปี 2 (เทอม 1)
จานวนนิสิตรุ่นเดียวกันตอนปี 1 (เทอม 1)

(ถ้ าต้ องการดูแนวโน้ มให้ คานวณ ≥ 3 รุ่นต่ อกัน)

ตัวอย่ างการรายงานอัตราการคงอยู่
ปี ที่ จานวน
รับเข้ า รับเข้ า 2553
2553
50
50
2554
50
2555
45

2556
2557

55
50

อัตราการคงอยู่ =

จานวนนิสิตคงอยู่จริง
2554 2555 2556
50
44
48
50
49
48
45
45

-

-

55
-

2557
48
45

ร้ อยละการคงอยู่
= 88 (44*100/50)
96
100

52
50

จานวนนิสิตชั้นปี ที่ 3
* 100
จานวนนิสิตรับเข้ า (ชั้นปี ที่ 1)

-

อัตราการสาเร็จการศึกษา (ตามแผนการศึกษาใน มคอ. 2)
ระดับ ป.ตรี (4 ปี ) =

จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
จานวนนิสิตรุ่นเดียวกันตอนรับเข้ าปี 1 (เทอม 1)

ระดับ ป.โท (2 ปี ) =

จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี
จานวนนิสิตรุ่นเดียวกันตอนรับเข้ าปี 1 (เทอม 1)

ระดับ ป.เอก (3 ปี ) =

จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
จานวนนิสิตรุ่นเดียวกันตอนรับเข้ าปี 1 (เทอม 1)

(ถ้ าต้ องการดูแนวโน้ มให้ คานวณ ≥ 3 รุ่นต่ อกัน)

ตัวอย่ างการรายงาน จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ตัวบ่ งชี้ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต (ต่ อ)
ตัวอย่ างแนวทางในการประเมิน
1. อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสู ตร
2. อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสู ตร
3. ความพึงพอใจของนิสิตต่ อหลักสู ตรและการร้ องเรียนของนิสิต
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