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รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ก ำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  
วัน เดือน ปี  กิจกรรม 

ครั้งที่  1   
30 พฤศจิกายน 2559 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน) 

ครั้งที่ 2 
7 ธันวาคม 2559 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 4 อาจารย์) และ(องค์ประกอบ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

ครั้งที่  3 
14 ธันวาคม 2559 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 3 นักศึกษา) 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 289 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 264 คนคิดเป็น
ร้อยละ 88.59  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมที่ 44.03 ระดับมาก  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ครั้งที่  1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน) 

4.11 0.58 มาก 

ครั้งที่  2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 4 อาจารย์) และ(องค์ประกอบ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

3.92 0.65 มาก 

ครั้งที่  3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(องค์ประกอบ 3 นักศึกษา) 

4.04 0.64 มาก 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ภาพรวม) 

4.03 0.63 มาก 
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ครั้งที่  1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ องค์ประกอบ 5  หลักสูตร   การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยนดังนี้ 
    

ชื่อ-สกุล หลักสูตร 
ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กพ. 
ดร.วิชุรา วินัยธรรม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
อ.นันทนัช ตนบุญ 
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง หลักสูตรเคม ี(วทบ.) 
อ.อัมรา ทองใส   

หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 
อ.กษมา สุรเดชา   
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปได้ดังนี้ 

 1. หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
 2. หลักสูตรมีเทคนิค วิธีการ  วิธีคิด  วิธีการเขียนรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ครบถ้วน  
และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
 3. หลักสูตรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ติดตามการด าเนินงาน  และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล  และน าเสนอข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุม     
 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ที่จัดโดยหลักสูตร  และคณะ   
 5. หลักสูตรสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และเผยแพร่ให้กับหลักสูตรภายใน
คณะ 
 6. หลักสูตรน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  
 7.  มีกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือหลักสูตรในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล  
เช่น  การจัดท ามคอ. 3 ที่ระบุวิธีการสอน การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมคอ. 2  ก าหนด
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และการบูรณาการกับงานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ฯ 
 8.  หลักสูตรที่มคอ. 2 ร่วมกัน  ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ฉบับ
เดียวกัน  เพื่อเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม โดยมีรายละเอียด อาทิ เช่น 
     8.1  ก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานร่วมกัน  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การจัดท า
มคอ.3  ระบุกิจกรรมใกล้เคียงกัน  กิจกรรมการสอนต่างกัน  ตามบริบทของพ้ืนที่ ก าหนดการจัดส่งมคอ. 3  มคอ. 
5 ข้อสอบฉบับเดียวกัน  การจัดท ามคอ. 5 ร่วมกัน เป็นต้น 
     8.2  ใช้แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฉบับเดียวกัน  เมื่อรายงานผลการด าเนินงานให้แยก
ส่วนรายงานของหลักสูตรในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง     
  8.3 การจัดกิจกรรมและใช้งบประมาณ โดยการวางแผนก าหนดกิจกรรม และด าเนินร่วมกัน  
และให้แยกส่วนรายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตรในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง  
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  8.4  การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใช้ฉบับเดียวกัน และให้แยกส่วน
รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตรในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 
 9. การปรังปรุงการด าเนินงานที่ที่เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจน  ควรด าเนินการ  ดังนี้ 
  9.1  หลักสูตรระบุว่าจะด าเนินการแก้ไขเรื่อง  ......ในช่วง......... เป็นค าตอบท่ีจะท าให้กรรมการ
พิจารณาและตัดสินผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์นี้   ซ่ึงโดยต้องระบุว่าท าอะไร  อธิบายให้ชัดเจน  ใคร ท า
อะไร ที่ไหน  ผลที่เกิดเป็นอย่างไร 
       9.2  การปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานครั้งเดียวไม่เห็นผล  ควรพิจารณาผลการประเมิน หรือ
การด าเนินงานในปีการศึกษา  2557  2558  มาปรับปรุง  และเห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในปีการศึกษา  
2559  จะท าให้กรรมการพิจารณาและตัดสินผลการประเมินผ่านในเกณฑ์นี้    
 10. การใช้แบประเมินที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 
 11.  หลักสูตรทบทวนผลการด าเนินในงานรอบปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไก 
 12. หลักสูตรท าการวิเคราะห์และก าหนดตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  โดยก าหนดการ
ประชุมวางแผนการด าเนินงานต้นปีการศึกษา   
 13.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  
2555-2559 
 14.  มีเครื่องมือหรือแนวทางในการประเมินระบบและกลไกตามตัวบ่งชี้ 
 15.  กรรมการตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเชิงประจักษ์ 
 16. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ข้อมูลตามตัวบ่งชี้  ไปในทิศทางเดียวกัน 
 17. หลักสูตรต้องแสดงหลักฐานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 
จุดที่ควรระวัง 
 1. การเขียนรายงานผลการด าเนินงานไม่ละเอียด ครบถ้วน  สืบค้นข้อมูลล้าช้า  จะท าให้การน าเสนอ
ข้อมูลของหลักสูตรไม่มีน้ าหนักพอ  จะท าให้ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์นี้โดยทันที 
 2. ควรเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการศึกษารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร  จัดเตรียมเอกสารที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้    แนวทางการให้ข้อมูลที่เป็นในทิศทางเดียวกัน 
 3. ไม่ควรแบ่งความรับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  จะท าให้เกิด
ช่องว่าง  ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน   
 4. หลักสูตรน าระบบและกลไกไปใช้  แต่ไม่แสดงการประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงแก้ไข  
จะท าให้ผลการประเมินมีคุณภาพน้อย  นั่นหมายถึงหลักสูตรไม่ได้วางแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ให้ดีขึ้น 
 5. ควรตรวจสอบข้อมูลที่รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วน และถูกต้อง  
หากผิดพลาดคณะกรรมการจะไม่พิจารณาข้อมูลอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ 
 6. การก ากับติดตาม มคอ.3  มคอ.4 มคอ. 5  และมคอ. 6  ควรระบุวัน เดือน ปี  ให้ตรงกับท่ีคณะ
และมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ควรแสดงข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไข  ให้เห็นผลการด าเนินงานของการปรับปรุงอย่างชัดเจน (ผลลัพธ์ที่
เกิด) 
 8. หลักสูตรไม่ได้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA (ใหญ่) 
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แนวปฏิบัติที่ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณการศึกษาของหลักสูตร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       1. หลักสูตรควรระบุ เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพรายตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (องค์ประกอบ 5) ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และพิจารณาจากรายละเอียดได้ที่
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถึง
ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/file/qa/Results%20indicate%20course.pdf   
       2. มีแบบรายงานผลการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง
สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รายวิชา.........  เข้าถึงโดย 
http://huso.kpru.ac.th/File/Academic/2559/Report%20form%20of%20integration.docx 
       3. มีแบบรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.3.2 และ ตัวบ่งชี้ 5.4 ข้อ 6) ภาคเรียนที…่……………ปีการศึกษา........... 
      4. รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(ตรวจสอบระดับรายวิชา ใช้ 1 ชุด ต่อ 1 รายวิชา)  เข้าถึงโดย http://huso.kpru.ac.th/File/QA/Monitoring-
mechanism59.docx 
       5.  แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา 
หลักสูตรเคมี  (วทบ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ตัวบ่งชี้  5.3  การประเมินผู้เรียน 
  1. การวัดผลประเมินผู้เรียนผลตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (รายบุคคล) ในรูปของคณะ
กรมการด าเนินงาน https://scitech.kpru.ac.th/km/knowledge-management-plan/76-2558 ดังนี้ 
       1.1 การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ร่วมกับ 4 Cs 
       1.2 การวัดประเมินนักศึกษาจากการปฏิบัติ (แบบสังเกตการณ์)  
       1.3 แบบสังเกตร่วมกับมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  
       1.4 การวัดประเมินทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว 
       1.5 การวัดประเมินทักษะการสื่อสาร 
       1.6 การวัดประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
       1.7 การวัดประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ 
 
วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ 5 หลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน  ได้แก่ 
   หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ตัวบ่งชี้  5.1  สาระรายวิชา 
       1.  การปรับสาระวิชาในหลักสูตรต้องเขียนข้อมูลที่เป็นความรู้ใหม่  และน าผลการประเมินของ
นักศึกษา  มาปรับแก้ไขและระบุให้เห็นชัดเจน  
       2.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ควรก าหนดการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วย 
     ตัวบ่งช้ี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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       1.  หลักสูตรวางระบบผู้สอน ก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาความเหมาะสม  ความสามารถ  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของผู้สอน 
       2.  หลักสูตรแสดงข้อมูลการบูรณาการกับรายวิชาในรูปตาราง ๆ  เพื่อให้เห็นความชัดเจน 
       3.  งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  นักศึกษามีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจะท าให้นักศึกษามี
องค์ความรู้ และสามารถน าไปต่อยอดจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการอ้างอิงการน าไปใช้ประโยชน์  จะท า
ให้ข้อมูลมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ 
       4.  หลักสูตรวิเคราะห์และจัดท าความเชื่อมโยงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  
       5.  หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านระบุกิจกรรมการเรียนสอนส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ทีส่อดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  ในมคอ. 3 
       6.  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร  2 ครั้ง ต่อปี  (สิ้นภาคการศึกษาที่1 และสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 2) 
       7.  ทบทวนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   การบริการ
วิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้อาจารย์ก าหนดรายวิชาที่มีการบรูณาการกับ
พันธกิจ   ทั้ง 3 ด้าน  โดยไม่จ าเป็นต้องครบทุกด้าน  และมีมติร่วมกัน 
       8. การวัดประเมินทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ 
       9. การวัดประเมินทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานร่วมกัน 
       10. การวัดระดับการเกิดคุณภาพชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติ 
 
 ตัวบ่งชี้  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   การบริการวิชาการทางสังคม  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้อาจารย์ก าหนดรายวิชาที่มีการบรูณาการกับพันธกิจ ทั้ง 3 ด้าน   
    ตัวบ่งช้ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
       1. หลักสูตรการวางแผนโดยก าหนดเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ทั้ง 3 ประเด็น 
       2.  เมื่อพิจารณาการด าเนินงานสามารถตอบประเด็นการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  ในข้อตัวบ่งชี้  5.4  และการ ด าเนินงานในตัวบ่งชี้  5.1  และ 5.4  มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้  
5.3   
       3.  หลักสูตรพิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานในหมวด 6 7 8 ใน มคอ.7  และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการมาวางแผนการด าเนินใน โดยตอบในตัวบ่งชี้  5.4  ข้อ  1  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร 
 หลักสูตรเคมี (วทบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ตัวบ่งช้ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
       1. อาจารย์ผู้สอนน า Curriculum Mapping  ที่ระบุในรายวิชามาออกแบบการประเมินผู้เรียน
โดยระบุไว้ในมคอ.3   
       2.  จัดการประเมินผู้เรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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       3. การวัดผลประเมินผู้เรียนผลตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (รายบุคคล) ในรูปของคณะ
กรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
            3.1 การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ร่วมกับ 4 Cs 
            3.2 การวัดประเมินนักศึกษาจากการปฏิบัติ (แบบสังเกตการณ์)  
           3.3 แบบสังเกตร่วมกับมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  
            3.4 การวัดประเมินทักษะความรับผิดชอบ และการปรับตัว 
            3.5 การวัดประเมินทักษะการสื่อสาร 
            3.6 การวัดประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
            3.7 การวัดประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ 
            3.8 การวัดประเมินทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ 
            3.9 การวัดประเมินทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการท างานร่วมกัน 
            3.10 การวัดระดับการเกิดคุณภาพชิ้นงาน ผลงาน และผลจากทักษะการปฏิบัติ 
  4. การวัดผลประเมินผู้เรียนผลตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : แบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญ
ของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผู้สอนรายวิชาเคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2  โดยผู้สอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ตัวบ่งช้ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
       1.  มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 
       2.  มีแบบรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.3.2 และ ตัวบ่งชี้ 5.4 ข้อ 6) ภาคเรียนที…่……………ปีการศึกษา........... 
      3. รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(ตรวจสอบระดับรายวิชา ใช้ 1 ชุด ต่อ 1 รายวิชา) 
       4.  แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา 
 หลกัสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
      ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยภาพรวม   
  2. วางแผนการด าเนินงานโดยการมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
มอบหมายผู้จดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง 
      3.  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการจัดส่ง มคอ.3  มคอ. 4  มคอ. 5  และมคอ.7  ตาม
เวลาที่มีการตกลงร่วมกัน และน ามาพิจารณาร่วมกันก่อนส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
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ครั้งที่  2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และองค์ประกอบ 4  อาจารย์ โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยน  ได้แก่ 
   

ชื่อ-สกุล หลักสูตร 
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กพ. 
ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
อาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  มรภ.กพ.แม่สอด 
อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 
อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี หลักสูตรการประถมศึกษา 
อาจารย์ปาริชาติ  เตชะ 
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช 

   
 จากการการแลกเปลี่ยนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม   
         1.  หลักสูตรมีข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร  เช่น  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวน
นักศึกษา  รายงานภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
  2.  มีการน าเสนอข้อมูลสิ่งสนับสนุนด้วยระบบสารสนเทศ  และชัดเจนทั้งข้อมูลในด้านปัจจัย
น าเข้า  กระบวนการ   และผลลัพธ์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.  มีความใกล้ชิด สอบถาม สนทนา เข้าใจบริบทของนักศึกษามากท่ีสุด เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร 
  4.  มีการวิเคราะห์  ก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
หลักสูตร 
  5. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  สอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษา   
  6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  ต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความทันสมัยเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 
       7. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการมีปัจจัยสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอ และ
เหมาะสมต่อหลักสูตร 
       8.  ให้คณะกรรมการได้เห็นข้อมูลจริง เช่น ห้องปฏิบัติการ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ฯ 
  9. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกโดยไม่สนใจคะแนน
การประเมิน  ต้องเต็มที่กับการให้ข้อมูล  
  10. จัดบรรยากาศมีมุมส าหรับการเรียนรู้  อ านวยความสะดวก  เช่น  คอมพิวเตอร์  หนังสือ  
ต ารา  โต๊ะ เก้าอ้ี  ฯ      
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แนวปฏิบัติที่ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณการศึกษาของหลักสูตร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     1. หลักสูตรควรระบุ เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพรายตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (องค์ประกอบ 6)  ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และพิจารณาจากรายละเอียดได้ที่
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถึง
ได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/file/qa/Results%20indicate%20course.pdf 
 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้เป็นตัวอย่างในการก ากับ
ติดตามเพ่ือให้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร   
  
วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่  
 หลักสูตรประถมศึกษา 
  1. วางโครงสร้างและก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน 
  2. มีการประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
  3. ส าหรับการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม  โดยมีการปรับปรุงระบบและกลไกในลักษณะ Flow 
Chart  และท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มข้ึนในรอบ 3 ปี 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 
  5.  ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6.  หลักสูตรปรับปรุงโครงสร้าง  และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขอบบุคลากร 
  7.  สรุปรายงานผลที่เกิดจากการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่  นักศึกษามีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์  มีซอฟแวร์  ฮาร์ดแวร์ ฯ ที่เหมาะสม และเพียงพอ 
  8.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
   8.1  คณะวิเคราะห์ทรัพยากรร่วม และจัดท าตารางการใช้ทรัพยากรร่วม  โดยมีความคลอด
คล้องกับการบริหารจัดการขอคณะ 
   8.2  ควรใช้แบบประเมินการเรียนการสอนที่เป็นของหลักสูตร  มิใช่แบบประเมินการเรียน
การสอน  ส่วนที่ 2 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ก าหนดให้นักศึกษาท าการประเมินอาจารย์สิ้นทุกภาคการศึกษา 
   8.3  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ มรภ.กพ.  และมรภ.กพ.แม่สอด ให้ใช้แบบประเมิน
ฉบับเดียวกัน  น ามาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินแยกออกจากกัน 
   8.4  ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนของหลักสูตรให้ชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
องค์ประกอบ 4  อาจารย์ 
 จุดที่ควรระวัง 
  1.  การแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี 
      2.  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบถ้วนทุกประเด็นสามารถตอบ
เรื่องการบริหารหลักสูตรได้ 
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แนวปฏิบัติที่ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณการศึกษาของหลักสูตร 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. หลักสูตรควรระบุ เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพรายตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (องค์ประกอบ 4)  ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และพิจารณาจากรายละเอียดได้ที่
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถึง
ไดท้ี่  https://huso.kpru.ac.th/file/qa/Results%20indicate%20course.pdf 
   ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
     1. ตวัอย่างการจัดท าแบบรายงานผลและการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร  เข้าถึงโดย 
http://qa.kpru.ac.th/web/downloads/doc/ISCED_KPRU_2559.pdf 
        1.1  การรับอาจารย์ 
        1.2  คุณภาพอาจารย์ : ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
        1.3 การวางแผนการบริหารอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
 
วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ 4  อาจารย์  ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  การรับและแต่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
       1.  วางแผนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหลักสูตร  ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
       2.  มีการปรับกลไกและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   3.  มีการตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2558 
       4.  หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า โดยได้ทบทวน 
และตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558  ซึ่ง
ครบถ้วนสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  การคลัง 
       1.  เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คนเท่านั้น  
ส าหรับอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ  จะอยู่ในระดับคณะ 
   2.  มีวิธีธ ารงรักษาที่ท าให้อาจารย์ทั้ง 5 คน  อยู่กับหลักสูตร 
   3.  ควรพิจารณาตัดประเด็นที่หลักสูตรไม่ต้องรายงาน  เช่น  ประกาศรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   4.  ปรับระบบและกลไกในประเด็นการก ากับติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  มรภ.กพ. 
   1.  หลักสูตรก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาสมัครเป็นอาจารย์ใหม่ 
   2.  หลักสูตรจัดประชุมทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

https://huso.kpru.ac.th/file/qa/Results%20indicate%20course.pdf
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   3.  น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 
      4. จัดท าเอกสาร สมอ.08 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
  ระบบการบริหารอาจารย์ 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  มรภ.กพ. 
        1. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    2. วางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร และพิจารณาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า  (25 :1)   
   3. หลักสูตรพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเฉลี่ย 15-18 คาบต่อสัปดาห์   
   4. หลักสูตรพิจารณาภาระงานสอนให้เหมาะสม  โดยจัดท าปฏิทินการด าเนินตามภารกิจของ
หลักสูตร 12 เดือน (Action plan) เพ่ือขออาจารย์ผู้สอนเพ่ิมและลดภาระงานให้น้อยลง   เฉลี่ย 15  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
   หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   1. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   2. วางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร และพิจารณาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า  (20 :1)   
      3. หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในแต่ละเทอม  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ เช่น  ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการ
วิจัย  ด้านอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ฯ   
   4.  จัดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 15 คาบ
ต่อสัปดาห์  และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า  (22 :1)   
   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  การคลัง 
   1.  ให้พิจารณาการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง  5  คน  ตั้งแต่กระบวนการ
รับและแต่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2.  การด ารงรักษาบุคลากร  มีสวัสดิการ  การให้รางวัล   
   3.  กรณีรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากอาจารย์ที่เป็นผู้สอน 
    3.1 พิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
           3.2 จัดท าสมอ.08 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีอาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
 หลักสูตรเคมี  (วทบ.เคมี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
  2. ส ารวจความอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณอายุราชการ ส ารวจความต้องการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  3. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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  4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการรายบุคคล   
  5.  รายงานความก้าวหน้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างชัดเจนหลักสูตร มีวิธีการด าเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และสอดคล้องตัวบ่งชี้  4.2  คุณภาพ
อาจารย์ ดังนี้  
     5.1 มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ในเรื่องการท าผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การฝึกอบรม
สัมมนาทางวิชาการ 
      5.2 ประชุมวางแผนการก ากับติดตามการพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรเป็นรายบุคคล   
โดยน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

5.3 รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และการพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ  5  คน 

 
ครั้งที่  3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบ 3 นักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยน  
ได้แก่ 

ชื่อ-สกุล หลักสูตร 
ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย 
นายคมกริช  กลิ่นอาจ 
- ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา 
- ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

ดร.ปรียานุช  
พรหมภาษิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง หลักสูตรเคมี (วทบ.)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ หลักสูตรนิติศาสตร์ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง หลักสูตรภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์นันทนัช ตนบุญ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา 

     
จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างประณีต  และครอบคลุม  สามารถตอบได้หลายตัวบ่งชี้ 
 2.  การด าเนินงานท าในรูปแบบงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ในการเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.  มีกระบวนการประเมินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เห็นเป็นรูปธรรม 
 4.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในหลักสูตรเคมี  น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ   
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 5. จากข้อ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรน าชิ้นงานของนักศึกษามาวิเคราะห์ และสนับสนุนให้ได้รับ
รางวัลในปีถัดไป   
 6.  หลักสูตร เคมี. (วทบ.)  เขียนผลการด าเนินงานกระชับ  แต่มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 
จุดควรระวัง 
 1. การเปิดรับนักศึกษาสาขาเดียวกันแต่มีใบปริญญาบัตรต่างกัน เช่น  เคมี (วทบ.) และ เคมี (คบ.)  
จะท านักศึกษาเลือกเรียน เคมี (คบ.)มากกว่า  เพราะเป็นที่นิยมของผู้เรียน 
 2. ควรตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินในการประเมินกระบวนการ และผลการด าเนินงานที่มีการ
ปรับปรุง (ผลลัพธ์)  ที่ชัดเจน 
 3.  ควรรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก โดยแยกประเด็นให้ชัด   
 4. ประเมินกระบวนการไม่สอดคล้องกับระบบและกลไก 
 5.  การรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา ตรวจสอบให้ครอบคลุม ครบถ้วนและถูกต้อง โดยต้องแสดง
เหตุผลของนักศึกษาที่ออกกลางคันนอย่างชัดเจน 
 6. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  ต้องจัดโดยหลักสูตร  โดยจัดให้สอดคล้องกับผล
การประเมินการรับนักศึกษา 
 7.  ควรพิจารณาจ านวนนักศึกษาที่สอดคล้องกับ มคอ.2   และมีสัดส่วนจ านวนนักศึกษา : อาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์   
 8.  การด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อ 7  ต้องน าข้อมูลน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 9. นักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
ควรพิจารณาถึงวิธีการได้มา  การปรับวิธีการ  มีเครื่องมือวัด มีการทดสอบ  วิธีการคัดเลือก  และมีเกณฑ์การรับ  
โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   
 10. จากระบวนการในข้อ  9  จะท าให้ให้เห็นการปรับปรุง และนักศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
 11. ควรมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความพร้อมทางปัญญา  สุขภาพจิต  สุขภาพกาย 
 
แนวปฏิบัติที่ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณการศึกษาของหลักสูตร  มีดังนี้ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ตัวบ่งชี้  3.1 การรับนักศึกษา   
  1.  มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา มรภ.กพ. (ปรับปรุง  ณ  6 ธ.ค. 59) ดังนี้ 
       1) หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อวางแผนและก าหนดเป้าหมายการรับสมัคร
นักศึกษา พิจารณาจากประเด็น ต่อไปนี้ คือ ความต้องการของตลาดแรงงาน สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาและ
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
       2) หลักสูตรน าเสนอแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรับ
นักศึกษาต่อคณะ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
       3) หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการประกาศการรับ
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบ 
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      ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 6 ธ.ค. 59 
      4) หลักสูตรร่วม กับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตามประกาศการรับสมัคร  ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร Online ผ่าน 
reg.kpru.ac.th   
      5) ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกาศรับสมัคร 
  6) หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามรถ และสัมภาษณ์ผู้สมัครให้
เป็นไปตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของหลักสูตร 
  7)  หลักสูตรสรุปและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ (รายหลักสูตร)  มายังส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   
  8)  ส่งเสริมจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
  9)  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
  10) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับ
รายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   
  11) หลักสูตรร่วมกับส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการสมัครส่งพร้อมกับการงานตัวนักศึกษา 
 ข้อ 12-13  กระบวนการเดิม 
      12) หลักสูตรทบทวนจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวกับแผนการรับนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ 
      13) หลักสูตรร่วมกับส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ 
 
วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ 3  นักศึกษา  ได้แก่ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. หลักสูตรควรระบุ เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพรายตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (องค์ประกอบ 3)  ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  และพิจารณาจากรายละเอียดได้ที่
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าถึง
ได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/file/qa/Results%20indicate%20course.pdf 
 หลักสูตรเคมี (วทบ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ตัวบ่งช้ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  1. จัดท าแนวปฏิบัติ  เรื่อง  การประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21  ของผู้เรียน 
  2. สรุปองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้จากประสบการณ์การสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
  3.  จัดท าตารางแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียนที่แสดงถึงสมรรถนะส าคัญหรือทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
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  4.  จัดท าตารางแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  5.  จัดท าตารางแสดงผลการวิเคราะห์จากการสอนในกิจกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียน 
(TQF) กับทักษะศตวรรษท่ี 21  
     6. จัดท าแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษท่ี 21)  โดยผู้เรียน รายวิชา
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2 
     7. จัดท าแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษท่ี 21)  โดยผู้สอน รายวิชา
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2 
 
 หลักสูตรภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 
  1. ปีการศึกษา  2557 ประชุมวางแผนแผนการรับนักศึกษาและพิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษา  
  2. ปีการศึกษา  2558 ประชุมวางแผนการรับนักศึกษา และทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 
วัฒนธรรมจีน  และการสอบสัมภาษณ์  และก าหนดจ านวนนักศึกษา  40 คน 
     3. จากในข้อ 2  ท าให้นักศึกษาออกกลางคันน้อยลงอย่างชัดเจน 
   หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     1. มีอาจารย์ที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ ที่ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่าง
ดี  ในรูปแบบของการจัดค่ายวิชาการให้กับชุมชน  โดยนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
  ตัวบ่งชี้  3.3  การคงอยู่ของนักศึกษา     โดยภาพรวม สรุปได้ว่า 
   1.  พิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ถูกคัดชื่อออก และจัดท ารายชื่อให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งจะส่งผล
ต่อจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา  และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
      2. การดูแลนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต ฯ   ที่ดีจะท าให้มีผลต่อการคงอยู่ของ
นักศึกษา 
   3.  พิจารณาข้อเรียน จัดการข้อร้องเรียนตามระบบและกลไกท่ีก าหนด  และรายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
      4.  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ให้พิจารณาการด าเนินงานในตัวบ่งชี้  3.1  และ  
3.2  
  จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่ด าเนินการ
ตามกระบวนการ PDCA  ตลอดจนมีมีแนวปฏิบัติที่ของหลักสูตร คณะ  ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร  โดยเข้าถึงเว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  
http://qa.kpru.ac.th/web/km/knowledge.php   
 
 


