การดาเนินการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
1. การเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิตในระดับปริญญา
ตรี (เก็บข้อมูลจากความพึงพอใจขององค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต) คณะต่าง ๆ จะเป็นผู้ดาเนินการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล ของทุก
สาขาวิชาของคณะตนเอง
2. การเก็บข้อมูลคุณภาพบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลของทุกคณะและ
สาขาวิชา แล้วนาผลส่งให้คณะนาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพ (ลงระบบ CHE QA 3D )
ต่อไป
หมายเหตุ : สิ่งที่ทุกหลักสูตรต้องคานึงถึงใน
การเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลในระบบประกัน
คุณภาพขององค์ประกอบนี้ คือ
- จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- หลักสูตรที่ยังไม่มีนิสิตสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรต้องแจ้งยังไม่ขอรับการประเมินเพื่อ
ไม่ให้มีคะแนนเป็น 0 เพราจะมีผลต่อคะแนนใน
ภาพรวมของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งาน 1. กองแผนงานเป็นผู้ดาเนินการโดยเก็บข้อมูล
ทาหรือผลงานวิจัยของ
จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาประจาปี
ผู้สาเร็จการศึกษา
การศึกษา 2557 แล้ววิเคราะห์ผลภาวะการมี
- ร้อยละของบัณฑิต
งานทาของบัณฑิต ส่งให้คณะนาข้อมูลไปใช้
ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ในการประกันคุณภาพต่อไป
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ

เอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.graduate.nu.ac.th/

1.ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์
กองแผนงาน
http://www.plan.nu.ac.th/2012/index.ph
p
2. ข้อมูลผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการรับนิสิต
นักศึกษา
เข้าศึกษาทุกระดับ
- การรับนักศึกษา
2. กองบริการการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
- การเตรียมความพร้อม
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ก่อนเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา)
ประจาปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อให้คณะ/
หลักสูตร นาข้อมูลไปใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงการวางแผนปรับจานวนการรับนิสิต
ของแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ผู้เรียนตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
3. มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีโดยการจัด
Beginning camps , โครงการปฐมนิเทศนิสิต
กยศ. และโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ประจาปีการศึกษา โดยการเชิญ
วิทยากรทั้งจากภายในและภายนอก มาให้
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และวิธีการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

http://www.graduate.nu.ac.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
กองบริการการศึกษา
1. กระบวนการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.acad.nu.ac.th:8080/acad/
2. ระบบการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ
https://interadmission.nu.ac.th/
3. วิเคราะห์ข้อมูลการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจาปีการศึกษา
2558-2559
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/
ไฟล์เอกสารแนบ/การวิเคราะห์อัตราการ
สละสิทธิ์ของนักเรียน(โควตา) ปี 25582559.docx
4. โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจาปีการศึกษา
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu
1-7.php
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม 1. กองบริการการศึกษามีการรายงานข้อมูลนิสิต 1.ร่างประกาศแนวปิิบัติในการช่วยเหลือนิสิต
และพัฒนานักศึกษา
ที่มีผลการเรียนรอพินิจ (1.50-1.99) และนิสิต ที่มีปัญหาสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกอง
- การควบคุมดูแลการให้
ที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของ
บริการการศึกษา
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงได้หาแนวทางแก้ไข
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
แก่บัณฑิตศึกษา
โดยการจัดทาร่างประกาศแนวปิิบัติในการ
เอกสารแนบ/ร่างประกาศช่วยเหลือนิสิตรอ
- การพัฒนาศักยภาพ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาดังกล่าว ซึ่งอยู่ใน
พินิจฯ.pdf
นักศึกษาและการ
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมกลั่นกรอง 2. เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระเบียบประกาศเพื่อเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาอนุมัติบังคับใช้ต่อไป
2. กองการศึกษาทั่วไปมีการดาเนินการให้มีการ
แสดงผลงานนิสิต / กิจกรรมนิสิต ในรายวิชา
เพื่อประมวลผลความรู้เชิงประจักษ์ในการ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวการเรียน
การสอนที่เน้น Activity Based (เอกสารที่มี
ประโยชน์ระดับหลักสูตร ได้แก่ รายงานผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2558)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ 1.กองบริการการศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์
นักศึกษา
ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตและข้อมูลการสาเร็จ
- การคงอยู่ของนักศึกษา
การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
- การสาเร็จการศึกษา
โดยสนเทศข้อมูลไว้บนระบบทะเบียนออนไลน์
- ความพึงพอใจและผล
2.กองบริการการศึกษาได้เปิดช่องทางการ
การจัดการข้อร้องเรียน
ร้องเรียนและตอบข้อร้องเรียนผ่าน Facebook
ของนักศึกษา
3.กองบริการการศึกษา ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยการแจกแบบสอบถามและ
การวิเคราะห์ สรุปผลในคณะกรรมการกอง
บริการการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร 1. กองบริการการศึกษามีระบบและแบบฟอร์ม
และพัฒนาอาจารย์
การตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ระบบการรับและแต่งตั้ง
และอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรให้ เป็นไปตาม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร ระดับปริญญาตรี
- ระบบการบริหาร
และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โ ดยผ่ า น การ
อาจารย์
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ/
- ระบบการส่งเสริมและ
หลักสูตร/สาขาวิชา, คณะทางานกลั่นกรอง
พัฒนาอาจารย์
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ, สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
2. กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมโครงการ ที่
มีส่ ว นในการพัฒ นาคณาจารย์ ด้านวิ ช าการ
อาทิ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กองการศึกษาทั่วไป
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu
1-7.php

1. ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตและข้อมูลการสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
http://www.reg.nu.ac.th/dbsupport/
2. Facebook กองบริการการศึกษา
https://www.facebook.com/acad.nu
3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ กองบริการการศึกษา
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/
ไฟล์เอกสารแนบ/สรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ กองบริการการศึกษา ปีงบ
58.pdf
1. ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
https://tqfmanagement.nu.ac.th/
2. แบบฟอร์มการตรวจสอบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กองบริการ
การศึกษา
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์
ประจาหลักสูตร เกณฑ์48.xlsx
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์

3.

4.

5.

6.

จั ด การศึ กษารู ป แบบ WIL ของสถาบั น
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และ โครงการ
ประชุ ม เชิ ง ปิิ บั ติ ก าร “การกลั่ น กรอง
หลั ก สู ต รใหม่ และหลั ก สู ต รที่ ค รบวงรอบ
ตาม Outcome-Based Education” เป็น
ต้น
กองบริห ารงานบุ คคลมีระบบและกลไกการ
บริ ห ารอาจารย์ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาจารย์ โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร(สาย
วิชาการและสายสนับสนุน) โดยสามารถเข้า
ไปที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
กองการศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ก ารสนั บ สนุ น ให้
อาจารย์ผู้สอนได้แสดงผลงานการพัฒนานิสิต
ในชั้นเรียนในเชิงประจักษ์สู่สาธารณชนโดย
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนน าเสนอ Best
practice
ในที่ ป ระชุ ม /สั ม มนา ใน
ระดับประเทศ และจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยสอน ตามโครงการ
Training for the trainer
กองการศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์
ผู้ ส อนและอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยสอนผ่ า นทางกอง
การศึกษาทั่วไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
กองการศึกษาทั่วไปมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปโดยจัดทาเป็น
แผนการด าเนิ น งาน และมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหมวดทุกภาคเรียน

ประจาหลักสูตร2558ป.ตรี.xlsx
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์
ประจาหลักสูตร58ป.โท.xlsx
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์
ประจาหลักสูตร58ป.เอก.xlsx
4.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สามารถ
เข้าไปที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พศ2558.pdf
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พศ2558.pdf
4. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษารูปแบบ WIL ของสถาบันเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์
กองบริการการศึกษา
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/โครงการ-กาหนดการ-สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้-WIL.pdf
5. โครงการประชุมเชิงปิิบัติการ
เรื่อง “การกลั่นกรองหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรที่ครบวงรอบตาม Outcome-Based
Education เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” สามารถเข้าไป
ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของ
อาจารย์

1. กองการศึกษาทั่วไปมีการจัดทาประกาศ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการคงอยู่
ของอาจารย์ในแต่ละภาคเรียน
2. กองการศึกษาทั่วไปมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการ
ประมวลผลจากข้อเสนอแนะใน มคอ.5
เกี่ยวกับทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ง
อานวยความสะดวก และการบริหารองค์กร
พร้อมทั้งนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานทุกภาค
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ

3. กองการศึกษาทั่วไปได้มีการประเมินและ
ปรับปรุงสาระของรายวิชาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ปรับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Learning Outcomes) ให้
เป็นไปตาม Outcomes Based
Education สนับสนุนการขอเปิด
รายวิชาใหม่ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดยเน้นความหลากหลายขององค์
ความรู้และความทันสมัย
4. มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงและนาเสนอหลักสูตร โดย
ยึดรูปแบบ Outcome-Based
Education : Learning Outcomes,

http://www.personnel.nu.ac.th/home/
7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกองการศึกษาทั่วไป
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu17.php
1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกองการศึกษาทั่วไป
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu17.php

1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกองการศึกษาทั่วไป
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu17.php
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Outcome-Based
Education : Learning Outcomes สามารถ
เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองการบริหารงานบุคคล
http://www.personnel.nu.ac.th/home/

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของ
ศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชียวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์

Constructive Alignment,
Curriculum Map of Course และ
Program Structure
1. มีระบบการกากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 1. ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
ผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
https://tqfmanagement.nu.ac.th/
2. กองการศึกษาทั่วไปได้มีการจัดการเรียนการ 2. เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีทั้งระบบและมี
เข้าไปที่เว็บไซต์กองการศึกษาทั่วไป
การประเมินการดาเนินงาน และมีการ
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu1ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
7.php
ศึกษาทั่วไป (เอกสารที่มีประโยชน์ระดับ
หลักสูตร ได้แก่ รายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา
2558)

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ
ติดตามในการทา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน 1. กองการศึกษาทั่วไปได้มีการจัดการเรียนการ
ผู้เรียน
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีทั้งระบบและมี
- การประเมินผลการ
การประเมินการดาเนินงาน และมีการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
- การกากับการประเมิน
ศึกษาทั่วไป (เอกสารที่มีประโยชน์ระดับ
การจัดการเรียนการ
หลักสูตร ได้แก่ รายงานผลการดาเนินงาน
สอนและประเมิน
การจัดการเรียนกาสอน ประจาปีการศึกษา
หลักสูตร (มคอ.5 ,
2558 และ มคอ.3, มคอ.5 ของรายวิชา
มคอ.6 และ มคอ.7)
ศึกษาทั่วไป)
- การประเมินวิทยานิพนธ์ 2. มีระบบการกากับติดตาม มคอ.5 ,มคอ.6
และการค้นคว้าอิสระใน
และ ผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
ระดับบัณฑิตศึกษา
และ มคอ.7 ผ่านระบบ CHE QA 3D
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(KPI)ของหลักสูตร เหลือ 11 ข้อ และมีมติให้ใช้
กับทุกหลักสูตรในการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558

1.เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถ
เข้าไปที่เว็บไซต์กองการศึกษาทั่วไป
http://www.gened.nu.ac.th/b_menu17.php
2. เอกสาร มคอ.3, มคอ.5 ของรายวิชาศึกษา
ทั่วไป http://www.gened.nu.ac.th
2. ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
https://tqfmanagement.nu.ac.th/

1. มติตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(KPI)ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่215(1/2559) วันที่ 17
มกราคม 2559 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กอง
บริการการศึกษา url :
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/มติสภามหาวิทยาลัยKPI.pdf
2. มติสภาวิชาการเห็นชอบให้ใช้กับทุกหลักสูตร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2558
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/มติสภาวิชาการเห็นชอบให้ใช้
KPI.pdf

3. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานระดับปริญญาตรี
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานKPI(
ปริญญาตรี).docx
4. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/ไฟล์
เอกสารแนบ/ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานKPI(
บัณฑิต).docx
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน 1. กองบริการการศึกษาสรุปผลการประเมิน
1. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความถึงพอใจ
การเรียนรู้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อาคารเฉลิม
ของผู้ใช้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72
- ระบบการดาเนินงาน
พระเกียรติ 72 พรรษา และ อาคารปราบไตร
พรรษา และ อาคารปราบไตรจักร ปี
ของภาควิชา/คณะ/
จักร เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ทาให้
การศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
สถาบัน โดยมีส่วนร่วม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กองบริการ
ของอาจารย์ประจา
คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และสิ่ง
การศึกษา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกภายในห้องเรียน สิ่ง
http://www.acad.nu.ac.th:8080/qa/
สนับสนุนการเรียนรู้
อานวยความสะดวกในอาคาร และความ
ไฟล์เอกสารแนบ/พึงพอใจการใช้บริการ
- จานวนสิ่งสนับสนุนการ
สะอาด และกองบริการการศึกษาได้พัฒนา
อาคารเรียน-ปี-56-58.docx
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จนทาให้
เหมาะสมต่อการจัดการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปีการศึกษา 2558
เรียนการสอน
สูงขึ้น ทั้งนี้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความ
- กระบวนการปรับปรุง
จาเป็นต่อการเรียนการสอนและส่งผลให้
ตามผลการประเมิน
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

