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ตัวอย่างการตั้งค่าเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1 การ
รับ
นักศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนเป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา....... คน 

นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม มคอ.2 ก าหนด
(หลักสูตรระบุคุณมบัตินักศึกษา
แรกเข้าไว้ในมคอ.2) 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

นักศึกษาแรกเข้าทุกคนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความพร้อมตามที่หลักสูตร
ก าหนด ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
(หลักสูตรระบุปัญหาแรกเข้าและกลยุทธ์
การแก้ไขไว้ใน มคอ.2) 

นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
เรียนไดต้ลอดหลักสูตร 
 

3.2 การ
ส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

อัตราการออกกลางคันลดลง นักศึกษามีความพร้อมทางการ
เรียน ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบถ้วน
ทั้ง 4 กลุ่มหลัก 

นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

4.1 การ
ส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(กรณีท่ีหลักสูตรไม่มีการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ปีที่ประเมินก็ข้ามประเด็นนี้ไป 
อ้างอิง: ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
29-30 ม.ค.2560) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.
ก าหนด 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์
อยู่ในระดับมากข้ึนไป   
(อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระ
งานที่เหมาะสม ชัดเจน 
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ มีขวัญก าลังใจใน
การท างาน)   

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความก้าวหน้าด้านต าแหน่งทางวิชาการ
และการศึกษาที่สูงขึ้น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาทางวิชาการวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
(กรณีในรอบปีการประเมินหลักสูตร
เปิดใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง กล่าวสองประเด็นต่อเนื่องกัน
ได ้อ้างอิง: ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
29-30 ม.ค.2560) 

-จ านวนหลักสูตรใหม ่ 1 
หลักสูตร (กรณีหลักสูตร
ใหม)่ 
-จ านวนหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ที่ได้ปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่สกอ.
ก าหนด 1 หลักสูตร(กรณี
หลักสูตรปรับปรุง) 
-จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัยหรือมีการ 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
รายวิชาอย่างน้อย.....รายวิชา 

หลักสูตรผ่านการเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยและ 
สกอ. 
 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตร(สาระ
รายวิชา)ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
(กรณีในรอบปีการประเมินเป็นการ
ประเมินหลักสูตรที่เปิดใช้หลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุงไปแล้วในปี
การศึกษาก่อนหน้านี้ ให้กล่าวเฉพาะ
ประเด็นนี้ อ้างอิง: ศ.นพ.วุฒิชัย ธนา
พงศธร 29-30 ม.ค.2560) 

จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย อย่างน้อย
.....รายวชิา 

เนื้อหาสาระรายวิชาที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทัน
ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลานั้นตอบสนอง
ความต้องการของ
นักศึกษา 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน ทุกรายวิชาที่หลักสูตรเปิด
สอนในปีการศึกษา....จัด
อาจารย์ผู้สอนได้ตรงตาม
ความเชี่ยวชาญ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจของ
ต่ออาจารย์ผู้สอนในระดับ
มากขึ้นไป 

5.2.2 การก ากับติดตามและตรวจสอบ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 

-ทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
-ทุกรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

การก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ในมคอ.3 และ 
มคอ.4 เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
-นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนในระดับมากขึ้นไป 

 

เอกสารแนวคิดตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 5.2.3 การจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 
...... รายวิชา 

การบูรณาการส่งผลให้นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ สูงขึ้น 
 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ทุกรายวิชามีการก าหนด
น้ าหนักคะแนนและ
เครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่
รายวิชาก าหนดไว้  

การประเมินผลการเรียนรู้สามารถวัด
คุณลักษณะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ของรายวิชาได้ 

5.3.2 การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ทุกรายวิชาได้ด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้
จริงตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 

การประเมินผลการเรยีนรู้มีความเหมาะสม 
(เกณฑก์ารประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือการประเมิน วิธีการให้เกรด 
สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การเรยีนการสอน ท าให้นักศกึษาประเมิน
ตนเองเปน็และน าผลประเมินไปพัฒนาการ
เรียนของตนเอง)  

5.3.3 การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมิน
หลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 
 

- ทุกรายวิชามีการจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
- หลักสูตรจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

-มคอ.5 มคอ. 6 มคอ.7 สอดคล้องกับ มคอ.
3  
-มคอ.5 มคอ. 6 มคอ.7มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลที่รายงาน  

 

 

เอกสารแนวคิดตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย 

โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 



4 
 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตาม
แผนการจัดหา 

ความเพียงพอเหมาะสมของสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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