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ด้วยในปีการศึกษา  2560  ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมทบทวนระบบกลไก  
การด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  
2560  ในระหว่างวันที่  1-2  มิถุนายน  2560  ณ  หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตลอดจนบุคลากร
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   จนท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ  
ทั้ง 7 ตัวบ่งชี้  16 กระบวนการย่อย   พร้อมนี้ได้น าข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ครั้งที่  4/  2560 วันอังคารที่ 13  มิถุนายน  2560  เวลา  13.00 น. เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถน าระบบและกลดังกล่าวไป
ท าการทบทวนและจัดท าแผนบริหารหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2560 และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2560  ต่อไป 

 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
     13 มิถุนายน  2560 
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 ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

องค์ประกอบ  3  นักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
โดยแสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  และระบบกลไกการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ี
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

3.1  การรับ
นักศึกษา 

3.1.1 การ
รับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  เป้าหมาย (ผล) เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล) เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา
....... คน 

นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดใน มคอ.2 (หลักสูตรระบุ
คุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้าไว้ใน มคอ.2) 

 

ระบบกลไกการรับนักศึกษา 
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์
การรับนักศึกษา โดยพิจารณาเงื่อนไขตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  มคอ.1  
มคอ.2   ข้อก าหนดอ่ืน  ๆ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความโดดเด่นของ
หลักสูตร  คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF ตามแนวคิดผู้ใช้บัณฑิต และ
สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. จัดท าและน าส่งแผนและข้อก าหนดในการรับนักศึกษาให้กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดท าประกาศรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตร 
3. หลักสูตรด าเนินการการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของหลักสูตร โดย
ร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตรวจสอบเงื่อนไขผู้สมัคร และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสัมภาษณ์และประเมินความพร้อมของผู้สมัครโดย
การสอบข้อเขียนหรือการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินความ
พร้อมของผู้สมัคร 
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าศึกษาต่อ  และนักศึกษารายงาน
ตัวเป็นนักศึกษา    
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดย
เปรียบเทียบผลที่ได้กับแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
10. หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามต้องการของหลักสูตร 
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  ตัวบ่งช้ี
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

 3.1.2 การ
เตรียมความ
พร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

 

เป้าหมาย (ผล) เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล) เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาแรกเข้าทุกคนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความพร้อมตามที่หลักสูตร
ก าหนด ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
(หลักสูตรระบุปัญหาแรกเข้าและกลยุทธ์
การแก้ไขไว้ใน มคอ.2) 

นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียน
ได้ตลอดหลักสูตร 
 

 

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมคัดกรองสภาพปัญหา ก าหนดประเด็น 
วิธีการ และเกณฑใ์นพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าท่ีต้องน าไปเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา ระบุกิจกรรม วางแผนการด าเนินงานเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาแรกเข้า โดยใช้ข้อมูล สภาพปัญหาที่ระบุใน มคอ.2 สภาพ
ปัญหาจากการสอบสัมภาษณ์หรือปัญหาที่พบใหม่  
2. หลักสูตรด าเนินการคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าตามประเด็นและวิธีการที่
วางแผนไว้และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่หลักสูตรก าหนด  
3. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ 
4. หลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาแรกเข้า 
5. หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันสรุปผลการพัฒนาหรือการติดตาม
วิเคราะห์สภาพผู้เรียนว่ามีความพร้อมที่จะเรียนจนจบหลักสูตรหรือไม่  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
7. หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามต้องการของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา 

3.2.1 การ
ควบคุมการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก่
นักศึกษา
ปริญญาตรี 
 

เป้าหมาย (ผล) เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล) เชิงคุณภาพ  
-อัตราการออกกลางคันลดลง 
-อัตราการคงอยู่ 
-อัตรานักศึกษาที่จบตามก าหนด 

-นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา 

 
ระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหมู่เรียน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน
โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ด้านการใช้ชีวิต 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหลักสูตร  คณะ มหาวิทยาลัย  หรือ
หน่วยงานเครือข่าย  และการเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผล  
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  (Expected  Learning  Outcome)  
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และ
บันทึกการให้ค าปรึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือพัฒนาการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6. หลักสูตรจัดท าระบบติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักศึกษา  ภาระ
งานด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 
7. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของ
นักศึกษา  ภาระงานด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 
8. หลักสูตร จัดสภาพแวดล้อม ช่องทางการให้ค าปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี เพื่อให้นักศึกษามีความสุขพร้อมที่จะศึกษาได้ตลอดหลักสูตร  
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการ
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   
ปริญญาตรี 
10. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 



4 
 

 ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา 

3.2.2    
การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 
21 
 

เป้าหมาย (ผล)เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล)เชิงคุณภาพ  
-นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มหลัก 

-นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่ครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่ม
หลัก 
 

 
ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
1. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผน           
การบูรณาการการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มหลัก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 กับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนกับรายวิชาต่าง ๆ พร้อมกับมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรส่งเสริมหรือเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนหรือการจัด
กิจกรรมให้กับอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 
21 ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู่ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
5. อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเมินผลและจัดท า
รายงานเสนอต่อหลักสูตร 
6. หลักสูตรประชุม ทบทวน เพ่ือประเมินผลการพัฒนานักศึกษาและการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
7. น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 องค์ประกอบ  4  อาจารย์ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
โดยแสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  และระบบกลไกการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

4.1 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาจารย ์

4.1.1 ระบบ
การรับและ
แต่งตั้ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 

เป้าหมาย (ผล)เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล)เชิงคุณภาพ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด 

 
ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร )กรณีรับอาจารย์
ใหม่( 
1. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการหลักสูตร และน าเสนอคุณสมบัติ
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการประกาศรับสมัคร   
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และ
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหาผู้สมัครตามคุณสมบัติที่ก าหนด  
3. หลักสูตรปรับเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยจัดท า สมอ.08 เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ และน าเสนอต่อ
สกอ.เพ่ือรับทราบให้ความเห็นชอบ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร )กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยนจากอาจารย์ภายใน( 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจ านวนและ
คุณภาพของอาจารย์ตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  หรือ พ.ศ. 2558 
(หลักสูตรพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร) 
2. หลักสูตรส ารวจรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. หลักสูตร จัดท าสมอ.08 น าเสนอข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ และน าเสนอ สกอ.เพ่ือรับทราบการให้ความ
เห็นชอบ  
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

4.1.2 ระบบ
การบริหาร
อาจารย ์
 

เป้าหมาย (ผล)เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล)เชิงคุณภาพ  
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาของหลักสูตร 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี จ านวน 5
คน คงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ    
พึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป   (อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีภาระงานที่เหมาะสม 
ชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มี
ขวัญก าลังใจในการท างาน)   

 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรประชุมวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อระบบการ
บริหารอาจารย์ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

4.1.3 ระบบ
การส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย ์
 

 

  เป้าหมาย (ผล)เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล)เชิงคุณภาพ  
แบบที่ 1  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความก้าวหน้าด้านต าแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาที่สูงขึ้น 
แบบที่ 2  
-จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ   ...คน 
-จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  .....คน 
-ค่าคะแนนการตีพิมพ์เผยแพร่วิจัย... 
แบบที่ 3  
-ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมคุณภาพอาจารย์
.....  (เลือก 3 ข้อ เฉลี่ย) 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาทางวิชาการวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร วางแผนเพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาตนเอง การท าผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรม 
สัมมนาต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ
น าไปใช้ในการพัฒนางานและผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามที่หลักสูตร
ก าหนดและน าเสนอต่อคณะเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
2. คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนและงบประมาณการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ารับการอบรม สัมมนา ที่เก่ียวข้อง หรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับแผนที่หลักสูตรท าไว้ และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต รวมทั้งจัดท ารายงานผลการพัฒนาตนเอง
ต่อคณะ 
4. หลักสูตรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนองค์ความรู้หลังจากอาจารย์อาจารย์
ได้รับการพัฒนา 
5.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

องค์ประกอบ  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
โดยแสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  และระบบกลไกการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

5.1 สาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

5.1.1 การ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
5.1.2 การ
ปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 
(กรณีในรอบปี
การประเมิน
หลักสูตรเปิดใช้
หลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตร
ปรับปรุง กล่าว
สองประเด็น
ต่อเนื่องกันได้ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
-จ านวนหลักสูตรใหม่  1 หลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
-จ านวนหลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่ได้
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่สกอ.
ก าหนด 1 หลักสูตร (กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง) 
-จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยหรือมีการ เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงรายวิชาอย่างน้อย.....
รายวิชา 

หลักสูตรผ่านการเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยและ สกอ. 
 

 
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ (กรณีการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร) 
1. หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในปีที่ผ่านๆ 
มา (กรณี ที่เป็นการปรับปรุงหลักสูตร) ความต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตร ความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตร  นโยบายการพัฒนาประเทศ    
วิถีโลก  Trends ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ความก้าวหน้าเทคโนโลยี 
Learning outcome ของหลักสูตรเดิม (กรณีที่เป็นปรับปรุงหลักสูตร) 
2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (อย่างน้อย 5 คน 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
หรือผู้ใช้บัณฑิตหรือ 1 คน)  
3. หลักสูตรด าเนินการยกร่างหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  มคอ.1  แผนพัฒนา นโยบาย ตลาดแรงงาน 
ความพร้อมด้านคณาจารย์ สิ่งสนับสนุน งบประมาณ ปัจจัยเกื้อหนุนและ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในข้อที่ 1. มาประกอบการยกร่างหลักสูตร โดยใน
กระบวนการยกร่างหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตรนั้นมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  ดงันี ้ 
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

    3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  พิจารณาวัตถุประสงค์และจุดเน้นของ
หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ หรือเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร จุดเน้นหรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ข้อก าหนดของมคอ.1 / TQF  มคอ.5, 
มคอ.6 และ มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 
    3.2 ออกแบบรายวิชาโดยจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ และ ก าหนดแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับสาระรายวิชาและข้อก าหนดข้างต้น 
    3.3 บรรจุรายวชิาไว้ในหลักสูตร  รวมทั้งจัดล าดับก่อนหลัง หากมี
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
4. หลักสูตรด าเนินการให้คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
พิจารณาร่างหลักสูตรปรับปรุง                
5. หลักสูตรปรับร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย) และน าเสนอมหาวิทยาลัย  ผ่านสภา
วิชาการฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
6.  มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตรเพื่อรับความเห็นชอบจากสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี)  สกอ. รับทราบ และส่ง กพ.  
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาถึงปัญหา หรือสิ่งที่ค้นพบระหว่างการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และ
น าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ             
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้น ๆ (กรณี การปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณาถึงปัญหา หรือสิ่งที่ค้นพบระหว่างการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
2. หากพบกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ตามแผนบริหารหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในมคอ.2  หรือกรณีท่ีหลักสูตรเห็นว่าควรเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
จุดเน้น ให้กับหลักสูตร เช่น เนื้อหาที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ Trends 
หรือสภาพปัญหาที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาผู้สอนในรายวิชาที่ก าหนดไว้
ในแผน การลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯลฯ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  จะประชุมเพ่ือปรับแนวทางด าเนินงานให้เหมาะสม เช่น ปรับ
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ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

ค าอธิบายรายวิชา เพิ่มเติมหรือปรับรายวิชาในแผนการเรียน เปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ฯลฯ 
3. หลักสูตรท าบันทึกขอปรับปรุงตามกรณีข้างต้น เพ่ือรับการเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยตามแต่กรณี 
4. น าผลการด าเนินงาน จากการด าเนินงานหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับครั้งต่อไป 
 5. หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ระบบกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ เช่นเดียวกับกรณีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 5.1.2 การ
ปรับปรุง
หลักสูตร (สาระ
รายวิชา)ให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 
(กรณี ในรอบปี
การประเมินเป็น
การประเมิน
หลักสูตรที่เปิด
ใช้หลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตร
ปรับปรุงไปแล้ว
ในปีการศึกษา
ก่อนหน้านี้ ให้
กล่าวเฉพาะ
ประเด็นนี้ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย อย่างน้อย

.....รายวชิา  

เนื้อหาสาระรายวิชาที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นั้นตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา 

 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร(สาระรายวิชา)ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ หรือเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร เทคนิค     
การสอน นวัตกรรม จุดเน้นหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดของมคอ.1/ TQF มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบ
รายวิชา  สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ทันสมัย 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่
ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผน 
4. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่นผลการประเมินโดยผู้เรียน 
ผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร(สาระรายวิชา)  ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ   
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ระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปกีารศึกษา  2560   
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้
กระบวนการ 

ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

5.2 การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอน 

5.2.1 การ
ก าหนดผู้สอน 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
ทุกรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนใน
ปีการศึกษา....จัดอาจารย์ผู้สอนได้
ตรงตามความเชี่ยวชาญ 
และสามารถเขียนมคอ. 3 และ
มคอ. 4  ได้อย่างครบถ้วน 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
อาจารย์ผู้สอนในระดับมากข้ึนไป)   
 

 

ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยค านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานวิชาการของผู้สอน  
2. หลักสูตรส ารวจวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน 
3. หลักสูตรจัดท าตารางเทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชากับวุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญของ
อาจารย์ผู้สอน  
4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดย
พิจารณาจากวุฒิ  ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ 
ความช านาญ  ผลการประเมินของนักศึกษาและภาระงานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดประกอบการพิจารณา   กรณีมีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน ต้องมีการ
ก าหนดภาระงานและความช านาญ 
5. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือจัดท าตาราง
เรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับผู้สอน 
6. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าประมวล
การสอนรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ทุกรายวิชา  ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา 
และมีการน า มคอ.3 มคอ.4 ไปเผยแพร่ให้นักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึง
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่จะท าการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพใน
ภาคการศึกษานั้น 
7. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอน
ทุกรายวิชา 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 
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 5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
และการจัดการ
เรียนการสอน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
-ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
-ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ในมคอ.3 และ มคอ.4 เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.2 
-นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนในระดับมากข้ึน
ไป 

 
ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพ่ือวาง
แผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) โดยเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร           
(จัดล าดับ รายวิชา ในแต่ภาคการศึกษา) โดยระบุกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลัก  
2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) มายัง
หลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  (curriculum mapping) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลทุกรายวิชา 
4. คณะกรรมการวิชาการระดับคณะตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3 
และ มคอ.4 
5. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ให้นักศึกษาทราบ และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  โดย
สัมภาษณ์นักศึกษา  การติดตามการจัดการเรียนการสอน ระหว่างภาค
การศึกษา เพ่ือสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันในการจัดการเรียนในภาค
การศึกษาถัดไป     
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7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา  
8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
 

 5.2.3 การ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการ
กับการวิจัย การ
บริการวิชาการ
ทางสังคม และ
การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 

 ......รายวิชา  

-การบูรณาการส่งผลให้นักศึกษามี
ผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ 
สูงขึ้น 
-ให้ผู้เรียนมีทักษะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา
ได้ 

 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี    
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 
มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  คือ  
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
2. หลักสูตรก าหนดรายวิชา/เนื้อหา เชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ที่ด าเนินการโดยหลักสูตรหรือร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบแุผนการ
บูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และพฤติกรรมที่
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับ  
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
(มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ   
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6. จัดท ารายงานผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ   
อ่ืน ๆ 
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้
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5.3  การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

5.3.1 การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
ทุกรายวิชามีการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนและเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่รายวิชาก าหนดไว้ 

การประเมินผลการเรียนรู้สามารถ
วัดคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาได้ 

 
ระบบและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร   และอาจารย์ผู้สอน
ก าหนดน้ าหนักการเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.3  โดยพิจารณาตาม 
Curriculums mapping  ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
2. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือวางแผนระดับหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา และวางแผนใน
แต่ละรายวิชา และประเมินผลการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcome)  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระบุความสอดคล้องมาตรฐานการ
เรียนรู้กับสาระการเรียนรู้โดยย่อ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัด
และประเมินผล สัดส่วนน้ าหนักการวัดและประเมินผล) 
 3. อาจารย์ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา       
มีส่วนร่วม  และส่ง มคอ. 3 ให้คณะก่อนเปิดภาคการศึกษา  ภายใน 15 
วัน  และรายงานผลใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา และ
มคอ.7 ภายใน 60 วันเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 4. อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ได้
ก าหนดไว้ใน มคอ.3    
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ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

  5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
รายวิชา  และจัดส่งข้อสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบก่อนสอบ  2 
อาทิตย์ 
  6. อาจารย์อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการประเมินไปยังนักศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในมคอ. 3 และระบุเหตผุลรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษา
เกิดเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน  
  7. หลักสูตรด าเนินการสอบ Exit exam ตามกรอบ TQF หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืนๆที่ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ครบถ้วน
ครอบคลุมตามกรอบ TQF ที่หลักสูตรก าหนด 
  8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 
  9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
และรวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเป็น   
คู่มือ ฯ เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ   

 5.3.2 การ
ตรวจสอบ   
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
ทุกรายวิชาได้ด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้จริง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 

การประเมินผลการเรยีนรู้มีความ
เหมาะสม (เกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
วิธีการให้เกรด สะท้อนผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการเรียน
การสอน ท าให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองเปน็และน าผลประเมินไป
พัฒนาการเรียนของตนเอง) 

 
ระบบและการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุกคนเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
2. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้รายวิชาตามท่ีระบุไว้ในมคอ.3 โดยพิจารณาการก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน การประเมินผลการเรียน (วิธีการตัดเกรด)  การวัดผล
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome)  (ส าเร็จการศึกษา)   
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ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

3. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. หลักสูตรด าเนินการให้มีการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา โดยนักศึกษา   
5. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตรและคณะ
ทราบ 
6. หลักสูตระประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
 

 5.3.3 การก ากับ
การประเมิน  
การจัดการเรียน 
การสอนและ
ประเมิน
หลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
 
 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
- ทุกรายวิชามีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
- หลักสูตรจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

-มคอ.5 มคอ. 6 มคอ.7 สอดคล้อง
กับ มคอ.3  
-มคอ.5 มคอ. 6 มคอ.7มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่
รายงาน 

 
ระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร  
1. หลักสูตรจัดท าปฏิทินการติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
อาจารย์ผู้สอน ในแต่ละภาคการศึกษา ที่ก าหนดเวลาการส่ง มคอ.3  มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และ   มคอ.7 
2. หลักสูตรจัดการวัดผลประเมินผลตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย / คณะ 
ก าหนด 
3. นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ในแต่ละรายวิชา (ผ่านระบบออนไลน์ 
หรืออื่นๆ) 
4. แจ้งผลการประเมินสอนต่ออาจารย์ 
5. อาจารย์น าผลการประเมินการสอนไปใส่ในมคอ. 5  
6. จัดส่ง มคอ.5 มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
7. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 
และมคอ.6) ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน พร้อมสรปุผลการการ
ประเมิน แล้วแจ้งใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประหลักสูตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน 
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7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7) โดยเทียบความสอดคล้องมคอ. 5 มคอ. 6 กับ 
มคอ.3 มคอ.4 และมคอ.2 มคอ.1 
8. แจ้งผลการประเมินจากมคอ. 7  ไปปรับปรุงใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 
9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
10.วางแผนการพฒันาหรือปรบัปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป  
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
โดยแสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  และระบบกลไกการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้

กระบวนการ 
ประเด็นย่อย ระบบและกลไก 

6.1 สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

6.1.1 ระบบ
การ
ด าเนินงาน
ของ
ภาควิชา/
คณะ/
สถาบันโดย
มีส่วนร่วม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้
6.1.2 
จ านวนสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การ 
จัดการเรียน
การสอน 
6.1.3 
กระบวนการ
ปรับปรุง
ตามผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา 

 

เป้าหมาย (ผล)เชิงปริมาณ  เป้าหมาย (ผล)เชิงคุณภาพ  
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามแผนการจัดหา 
-จ านวน/ระบบ..............(ชื่อของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะส าหรับ
หลักสูตรนั้น) 

- ความเพียงพอเหมาะสมของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมาก
ขึ้นไป 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และก าหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  
2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มเติม และมีความพอเพียง  ด าเนินการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ดังนี้ 
   2.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุของหลักสูตร 
   2.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมายตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ด าเนินการประสานคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
ด าเนินการจัดหา 
   2.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้
การได้ จะท าการแจ้งตัวแทนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้
คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทราบต่อไป เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
3. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นจากอาจารย์
และนักศึกษา เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่น อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
(Workshop) อาคารปฏิบัติการ  ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์  
ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้  ฐานข้อมูล  เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร  ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1  
4. หลักสูตรจัดท ารายงานและแจ้งผลการส ารวจไปยังคณะกรรมการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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และอาจารย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้
 

5. หลักสูตร มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่จ าเป็นจากการส ารวจ พ้ืนที่/สถานที่
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกัน     
มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. จัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คู่มือหรือระเบียบการใช้) 
7. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา  
8. หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะ พิจารณาวิธีการด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
9. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ  
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