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การอางอิงเอกสารและบอกช่ือเอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

 ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มีตัวบงชี้  2  ชนิด  ชนิดตัวบงชี้ผลลัพธ  
และชนิดตัวบงชี้กระบวนการ   จําแนกไดดังนี้ 

1. ชนิดตัวบงช้ี : ผลลัพธ   ผลการดําเนินงานแสดงขอมูลเปนรอยละ  คาเฉลี่ย  จํานวน   ไดแก 
     1.1 ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

 1.2  ตัวบงชี้  2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
    1.3 ตัวบงชี้ที่ 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

1.4 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 
           ตัวอยางเชน 
  มส.รปศ.2.2-0-1  (รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑติ)  

   ชื่อคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 
   ชื่อยอของหลักสูตร   
   ตัวบงชี้  2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพ 
          อิสระภายใน  1  ป 
   กําหนดให  0  คือ  แสดงขอมูลเปนรอยละ  คาเฉลี่ย จํานวน 
   แสดงลําดับเอกสาร เชน  เอกสารที่  1   
         (ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)  

1.5 ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  มีประเด็นในการพิจารณา  4 เรื่อง จึงกําหนดให ดังนี้ 
 กําหนดให   1  คือ  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   2  คือ  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
   3  คือ  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
   4  คือ  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus  ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 ตัวอยาง  เชน   

คศ.ปรด.บศ.4.2-0-4  (รายงานสรุปบทความของอาจารยประจําหลักสตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน 
    ฐานขอมูล TCI และ Scopus  ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร) 

   
    ชื่อคณะครุศาสตร 
    ชื่อยอของหลักสูตร   
    ตัวบงชี้  4.2  คุณภาพอาจารย 

แสดงขอมูลเปนรอยละ  คาเฉลี่ย จํานวน 
ประเด็นในการพิจารณา   กําหนดให  4   รายงานสรุปบทความของ 

อาจารยประจําหลักสตรปริญญาเอกที่ไดรับ 
การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus   
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    (ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)  
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2. ชนิดตัวบงช้ี  :  กระบวนการ      

             2.1  ตวับงชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
  กําหนดให   1  คือ   การรับนักศึกษา 
    2  คือ  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ 

      2.2 ตัวบงชี้ที่  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา 
กําหนดให 1  คือ  การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
   ปริญญาตรี 
  2  คือ  การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  แกบัณฑิตศึกษา 
  3  คือ  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน 
           ศตวรรษที่  21 

      2.3  ตวับงชี้ที่  3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 

      กําหนดให 1  คือ  การคงอยู 

    2  คือ  การสําเร็จการศึกษา 

    3  คือ  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

      2.4  ตวับงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

   กําหนดให   1  คือ  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

     2  คือ  ระบบการบริหารอาจารย 

     3  คือ  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

    2.5  ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   กําหนดให 1  คือ  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

     2  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร

สาขานั้น 

    2.6  ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ในหนาถัดไป 

    2.7  ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

   กําหนดให 1  คือ  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

     2  คือ  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     3  คือ  การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร  (มคอ.5  มคอ. 6 และ มคอ.7) 
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     4  คือ  การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2.8 ตัวบงชี้  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดให  ดังนี้ 

1 คือ  การกําหนดผูสอน 

2 คือ  การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

3 คือ  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4 คือ  การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ให

สอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

5 คือ  การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา     

ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

6 คือ  การชวยเหลือ  กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  และการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวอยางเชน  

วจ.บช.5.2-2-1 (รายงานการจัดสง การจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการ 
         เรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558)  

     ชื่อคณะวิทยาการจัดการ 
    ชื่อยอของหลักสูตร   
    ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ประเด็นพิจารณา  กําหนดให  2  คือ  การกํากับติดตาม และ 
      ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 
      มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

แสดงลําดับเอกสาร เชนเอกสารที่  1   
(ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)   

      
วจ.บช.5.2-2-2  (เอกสารประกอบการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งท่ี  1/2558) 
          

     ชื่อคณะวิทยาการจัดการ 
    ชื่อยอของหลักสูตร   
    ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ประเด็นพิจารณา  กําหนดให   2  คือ  การกํากับติดตาม และ 
      ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 
      มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

แสดงลําดับเอกสาร เชนเอกสารที่  2   
(ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)  



63  

   2.9  ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF  คือการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม

กรอบ TQF ที่ปรากฎในหลักสูตร  (มคอ.2)   ประกอบดวยตัวบงชี้  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีที่ 1 อาจารยประจําหลกัสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถามี) 

ตัวบงช้ีที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ตัวบงช้ีที่ 4  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัส้ินสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

ตัวบงช้ีที่ 5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปกอนหนานั้น 

ตัวบงช้ีที่ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําดานการจัดการเรียน          
การสอน 

ตัวบงช้ีที่ 9 อาจารยประจําหลกัสูตรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละ1ครั้ง 
ตัวบงช้ีที่ 10 จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
ตัวบงช้ีที่ 11 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 12 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบณัฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.00 
 

หลักสูตรวิชาชีพกรณีหลักสูตรวิชาชีพ   เพิ่มตัวบงช้ี ดังนี้  
1…………………………………… 
2……………………………………  
ตัวอยางเชน  

วท.ฟส.5.4-1-1  (รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งท่ี 2/2558)  

     ชื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    ชื่อยอของหลักสูตร   
    ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF   
    การดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในมคอ. 2 ตัวบงชี้ 1อาจารย 
    ประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตรป 
แสดงลําดับเอกสาร เชน   -1   
(ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)  
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วท.ฟส.5.4-1-2  (เอกสารประกอบการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งที่  2/2558 )  
     ชื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ชื่อยอของหลักสูตร   
    ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF   
    การดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในมคอ. 2 ตัวบงชี้ 1อาจารย 
    ประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานหลักสูตรป 
แสดงลําดับเอกสาร เชน   -2   
(ชื่อเอกสาร หลักฐานที่อางอิง)  

   2.10 ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

  กําหนดให   1  คือ  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

       2  คือ  จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาสมตอการจัดการเรียน   

การสอน 

       3  คือ  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

  

  


