คูมือบริหารหลักสูตร “ระดับปริญญาตรี”
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Ofﬁce of Academic Promotion and Registration

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คํานํา
คู่ มื อ บริ ห ารหลั ก สู ต รเล่ ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก สู ต รใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
(TQF: HEd) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริ ห าร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลั กสูตร คู่มื อบริ หารหลั กสู ตรฉบับนี้ประกอบด้วย บทนํา การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิต
นักศึกษา
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
บทที่ ๓ การดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บทที่ ๔ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แบบประเมินทีใ่ ช้ประกอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้า
๑
๑
๑
๑
๑
4
4
5
7
11
13
20
21
21
40
41
44
56
58
59

บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา จึงต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
มีการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอในการจัดการศึกษาได้
อย่ างมี คุ ณภาพ มี ก ระบวนการการพั ฒนาอาจารย์ ทั้งด้า นวิ ช าการและการจั ดการเรีย นการสอน
อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
ด้านตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ซึ่งการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หมายถึ ง ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี แ นวทางการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงทําคู่มือการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นกรอบ
ในการบริ ห ารหลั ก สู ต รอั น จะส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวางกรอบในการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา อันเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ งจะมี ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการที่ ป ระกอบด้ วย อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร จะเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา

๒
เดี ย วกั น ไม่ ได้ แต่ ต้อ งทํา หน้ า ที่ เป็ น อาจารย์ป ระจํ า ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหลั กสู ต ร หรื อ หลั ก สู ต รใดใน
ขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง มีคุณสมบัติขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
สําหรั บหลักสูตรปริ ญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิ บัติการ ที่ เน้นทักษะด้ านวิชาชีพ
ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หากจํ า เป็ น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า และมี ป ระสบการณ์ ทํ า งานในหน่ ว ยงานนั้ น มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อย
กว่ า วิ ชาเอกละ 3 คน หากเป็ น ปริญ ญาตรีทางวิ ชาชี พหรื อปฏิ บัติก าร ต้อ งมี สั ดส่ ว นอาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3
กรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิ ง เทคนิ ค ในศาสตร์ ส าขาวิ ช านั้ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 2 ใน 5 คน ต้ อ งมี
ประสบการณ์ ใ นด้ า นปฏิ บั ติ ก าร โดยอาจเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ เป็ น บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
สําหรับหลักสูตรปริ ญญาตรีทางวิชาชีพหรื อปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้ านวิ ชาชี พ
ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ

๓
กรณี ร่ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกับ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไม่ ใ ช่ ส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษา หากจํ า เป็ น
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้อง
มีคุณสมบัติขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทํางานในหน่วยงานนั้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
กรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้ นต่ํ า ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่า และมีป ระสบการณ์ ก ารทํา งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บวิ ช าที่ ส อนมาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ทั้ งนี้ อาจารย์ พิเ ศษต้ องมี ชั่ว โมงสอนไม่เ กิ น ร้ อยละ 50 ของรายวิช า โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
การประกันคุณภาพหลักสูตร หมายถึง การบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพโดยการ
ดําเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อการรับรองคุณภาพหลักสูตร ทั้งนี้ได้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับ
มาตรฐาน, บั ณ ฑิ ต , นั ก ศึ ก ษา, อาจารย์ , หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผู้ เ รี ย น
และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

บทที่ 2
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาได้ ป ระกาศใช้เ กณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ต่า งๆ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุ ม กํ า กั บ มาตรฐาน จะพิ จ ารณาจากการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว
การกํากับมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
และสอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของการบริหารหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอแนวทางการจัดการด้านอัตรากําลัง
การประเมินหลักสูตร การทํา มคอ.3-7 แผนเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน
ประจําภาคเรียน และการประสานงาน ด้านภาระงานให้กับอาจารย์ผู้สอน
3. ติดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของการบริหารหลักสูตร
4. ควบคุมดูแลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว้
5. ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. การวางแผนพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
6.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในแต่ละระดับ โดยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจํานวน ๔ ข้อ ได้แก่

๕
6.1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
6.1.2 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
6.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ต้องไม่เกิน
5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
6.1.4 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว
6.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องตรวจสอบความคงอยู่ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา หากอาจารย์
ประจําหลักสูตรไม่อยู่เนื่องจากศึกษาต่อ เกษียณอายุ ลาออก
ถึงแก่ความตาย หรือเหตุจําเป็นต้องใช้เป็นศักยภาพของหลักสูตรอื่น
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทําการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบ
รายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) และดําเนินตาม
ขั้นตอนในคู่มือพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560
บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมที่ นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ์ ที่ ได้รับระหว่ าง
การศึ ก ษา จากมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ที่ ค าดหวั งให้บั ณฑิ ตมี อย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา
(Congnitive Skills) 4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information
Technology Skills) ซึ่ ง บางหลั ก สู ต รเพิ่ ม การเรี ย นรู้ ท างด้ า นทั ก ษะพิ สั ย (Domain of
Psychomotor Skill) เป็ น ด้ า นที่ 6 เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 1. การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 2. การประเมินภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต

๖
1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีขั้นตอน
ดังนี้
1.1 จัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลบัณฑิตทุกปีการศึกษา
1.2 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 จัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.4 สรุปและจัดทํารายงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(โดยนําผลการวิเคราะห์จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
1.5 ส่งรายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้กับคณะ
เพื่อดําเนินการในระดับคณะ
1.6 นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร
หมายเหตุ ผู้ใช้บัณฑิตสามารถเข้าไปประเมินได้ผ่านเว็บไซด์สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (www.regis.sru.ac.th)
2. การประเมินภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
เป็นการวัดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาในหลักสูตรนั้น ๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจกรรมของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ซึ่งการนับการ
มีงานทํากรณีทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้
มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 หลักสูตร/กองพัฒนานักศึกษา จัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลบัณฑิตทุกปีการศึกษา
2.2 หลักสูตรติดตามให้บัณฑิตทําแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
2.3 จัดเก็บแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
2.4 สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต
2.5 ส่งรายงานการประเมินภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ
2.6 เก็บเป็นหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินได้ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซด์
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.regis.sru.ac.th)

๗
นักศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแต่
ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
ต้อ งมี ค วามโปร่ ง ใส ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติข องนั ก ศึก ษาที่ กํ า หนดในหลัก สู ต ร
มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ประกอบด้วย 1. การรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1. การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 จัดทําแผนการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร
1.2 กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3 กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.4 คัดเลือกคณะกรรมการรับนักศึกษา สอบสัมภาษณ์
1.5 ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
1.6 การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
1.7 มีการเรียนรู้โดยดําเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือ
มีการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงาน
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2. การให้ คํ า ปรึ ก ษาและป้ อ งกั น การบริ ห ารความเสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษา
เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๘
2.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 จั ด ทํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น
มีกิจกรรมพัฒนาความรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนาความรู้
นอกห้องเรียนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน และประเมินผลกิจกรรม รวมทั้ง
ประเมินแผน
2.2.3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรม
2.2.4 ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา และสร้ า ง
โอกาสในการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555) ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิต คือ การเรียนรู้ ๓R และ 7C

๓R ได้แก่
1. Reading (อ่านออก)
2. (W) Riting (เขียนได้)
3. (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น)

7C ได้แก่
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิด
อย่างวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์)
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา)
5. Communications, Information, and Media Literacy
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
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2.2 การให้ คํ า ปรึ ก ษาและป้ อ งกั น การบริ ห ารความเสี่ ย งของนั ก ศึ ก ษา
เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ฝ่ายกองพัฒนานักศึกษาแจ้งหนังสือเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับหลักสูตร
2.2.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.3 หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา
2.2.4 ฝ่ายกองพัฒนานักศึกษาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.5 ฝ่ายกองพัฒนานักศึกษาจัดทําคู่มือการให้คําปรึกษาและแบบฟอร์ม
การบันทึกให้คําปรึกษา
2.2.6 หลักสูตรกําหนดตารางเข้าพบและให้คําปรึกษา
2.2.7 ผู้ให้คําปรึกษาบันทึกการให้คําปรึกษา
2.2.8 หลักสูตรประชุมนักศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม เพื่อติดตามผล
จากการให้คําปรึกษา
2.2.9 หลักสูตรประเมินผลการให้คําปรึกษา
2.2.10 หลักสูตรส่งผลการให้คําปรึกษาให้กับฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา
2.2.11 ประชุมจัดทําแผนการให้คําปรึกษาในครั้งต่อไป
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่เว็บไซด์
กองพัฒนานักศึกษา (www.stu.sru.ac.th)
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล
การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา มี สิ่ ง ที่ ห ลั ก สู ต รต้ อ งดํ า เนิ น การ ขั้ น ตอนการจั ด การข้ อ มู ล
สถานภาพของนักศึกษา การลดปัญหาการออกกลางคัน (Dropout) ของนักศึกษา การสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) ดังนี้
3.1 สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
3.1.1 จัดทําข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา (ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทุกชั้นปี/ข้อมูลนักศึกษาออกกลางคัน)
3.1.2 จัดทําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา
3.1.3 จั ด ทํ า แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รทุ ก ปี
การศึกษาและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะ
3.1.4 นําข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนักศึกษามาวางแผนเพื่อปรับปรุง
พัฒนาต่อไป
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3.2 การจัดการข้อมูลสถานภาพของนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 หลักสูตรรวบรวมข้อมูลสถานภาพนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
และนักศึกษาที่ลาออกกลางคันทุกชั้นปี รวมทั้งข้อมูล
ผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา (ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน)
3.2.2 หลักสูตรรวบรวมและจัดทํารายงานข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
และนักศึกษาที่ลาออกกลางคันทุกชั้นปี รวมถึงข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
และรายงานต่อคณะกรรมการ
3.2.3 จัดทํารายงานสถานภาพของนักศึกษาส่งให้กับสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
3.2.4 ประชุมประเมินรายงานผลสถานภาพของนักศึกษาและผู้ดําเนินการศึกษา
3.2.5 รายงานสถานภาพของนักศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ/คณะกรรมการประจําคณะ การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
3.2.6 นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดําเนินงานในปีต่อไป
3.3 การลดปัญหาการออกกลางคัน (Dropout) ของนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 สาขาวิชาให้คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาเรื่องการเรียนการสอนการออกกลางคัน
3.3.2 ตรวจสอบปัญหาของนักศึกษาที่คาดว่าจะออกกลางคัน
3.3.3 บันทึกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบเสนอประธานหลักสูตรลงนามพิจารณา
3.3.4 ผู้บริหารคณะฯ ลงนามพิจารณา
3.3.5 คณะฯ ส่งข้อมูลไปยังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.3.6 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
3.4 การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา
3.4.2 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
(ตัวอย่างแบบประเมินความความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพหลักสูตร รายละเอียดในภาคผนวก)
3.4.3 ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
3.4.4 วิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
3.4.5 ประชุมประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
3.4.6 รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ
3.4.7 ประชุมปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
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3.5 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) มีขั้นตอน ดังนี้
3.5.1 นักศึกษาบันทึกคําร้องแจ้งสาขาวิชา
3.5.2 ประธานหลักสูตรพิจารณาและเสนอคณะฯ พิจารณาตามระบบ
3.5.3 คณะ/หลักสูตรชี้แจงรายละเอียด
อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ
กําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ กํ า หนด โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ซึ่งสิ่งที่
หลักสูตรต้องดําเนินการ ขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ รวมไปถึงการบริหารอาจารย์ มีดังนี้
1. สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
1.1 จัดทําแผนการรับ คัดเลือก และแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
1.2 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
1.3 จัดทําแผนการกํากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
- ทําแผนพัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาต่อ
และการทําผลงานทางวิชาการ
1.4 จัดทําแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
- กําหนดภาระงาน และหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัย/คณะ แจ้งเรื่องการจัดสรรอัตราบุคลากรสายวิชาการการรับ
คัดเลือก และแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
2.2 หลักสูตรจัดทําแผนการรับคัดเลือก และแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
2.3 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอคณะ/
มหาวิทยาลัย
2.4 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมั ครและจัดทํา คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและคณะกรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนาม
2.5 มหาวิทยาลัยรับสมัครตามกําหนดเวลา
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2.6 คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบ สัมภาษณ์และประมวลผลคะแนน
2.7 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือก
2.8 ผู้ที่สอบผ่านรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และหลักสูตร
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และเพี ย งพอ โดยทํ า ให้ อ าจารย์ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ
และความก้ า วหน้ า ในการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการอย่ า งต่อ เนื่ อ ง มี สิ่ งที่ ห ลั กสู ต รต้ อ งดํ า เนิ น การ
และส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
4.1 สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
4.1.1 นับอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด
4.1.2 นับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่วุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ
4.1.3 ผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัย
- งานแปล
- บทความวิชาการ
- ผลงานรับใช้สังคม
- หนังสือ/ตํารา
- ผลงานลักษณะอื่น เช่น สิทธิบัตร งาน
ศิลปะอนุสิทธิบัตร
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 จัดทําแผนกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาต่อและการทําผลงานทางวิชาการ
4.2.2 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.2.3 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/วิชาชีพ
วิธีการสอนและการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารอาจารย์
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งสิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ และขั้นตอนการบริหารอาจารย์ มีขั้นตอน ดังนี้
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5.1 สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
5.1.1 จัดทํารายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
5.1.2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
5.1.3 จัดทํารายงานความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์
5.2 การบริหารอาจารย์ มีขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 จัดทําแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2.2 ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร
5.2.3 ส่งแผนการเรียนการสอนให้กับคณะ เพื่อคณะนําข้อมูลส่งให้กับมหาวิทยาลัย
5.2.4 ดําเนินงานตามแผนการเรียนการสอน
5.2.5 วัดและประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
การบริหารหลักสูตร (ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ในภาคผนวก)
5.2.6 สรุปประเมินผล และรายงานผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การบริหารหลักสูตร
5.2.7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการบริหาร
5.2.8 นําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรในครั้งต่อไป
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทั นความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชา
เลือ กที่ เน้ น นัก ศึ ก ษาเป็ น สํา คัญ โดยสนองความต้อ งการของนั กศึ กษา และตลาดแรงงาน ซึ่ งสิ่ ง
ที่หลักสูตรต้องดําเนินการ ขั้นตอนสาระของรายวิชาในหลักสูตร และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
มีดังนี้
1. สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
1.1 ทําวิจัยเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
1.2 ทําการสํารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของบัณฑิต
1.3 ทําการปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ 5 ปี
- สําหรับหลักสูตร 4 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 6
- สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
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2. สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ออกแบบหลั ก สู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งตามกรอบ TQF และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด - ปิดหลักสูตรตาม
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
2.2 กําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.3 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน
2.4 หลั ก สู ต รแสดงผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ชั ด เจน ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.5 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชา
เอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา
และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
2.6 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ําซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร
2.7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชา
และหลักสูตร
2.8 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน
2.9 การเปิ ด รายวิ ช ามี ลํ า ดั บ ก่ อ นหลั ง ที่ เ หมาะสม เอื้ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี พื้ น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
2.10 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกํ าหนดของหลั กสูตรเพื่อ ให้นักศึกษา
สําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
2.11 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2.12 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้
เนื้ อ หาสาระ เป้ า หมาย การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
การประเมิน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 คณะเสนอโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ / ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิชาการ
3.2 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิ ต/ความต้องการของตลาดแรงงาน
(ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก)
3.4 หลักสูตรจัดทําร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
3.5 คณะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และดํ า เนิ น การวิ พ ากษ์
หลักสูตร
3.6 หลักสูตรแก้ไข มคอ. 2 ตามข้อวิพากษ์ และเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ แล้ วส่ ง มคอ. 2 ที่ ผ่ านการกลั่ นกรองให้ สํ านั กส่ งเสริ มวิ ชาการและ
งานทะเบียน (สวก.) ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้อง
3.7 หลั ก สู ต รดํ า เนิ น การแก้ ไ ข มคอ. 2 และส่ ง ให้ สวก. ก่ อ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ อย่างน้อย 5 วัน
3.8 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ/หลั ก สู ต ร
ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข มคอ. 2 ตามมติ และส่ ง ให้ สวก. ก่ อ นการประชุ ม
สภาวิชาการ อย่างน้อย 7 วัน
3.9 เสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ/หลักสูตรดําเนินการแก้ไข มคอ. 2
ตามมติ และส่งให้ สวก. ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแก้ไขหลักสูตร อย่างน้อย 5 วัน
3.10 เสนอหลั ก สู ต รต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบการ
แก้ไขหลักสูตร/หลักสูตรดําเนินการแก้ไข มคอ. 2 ตามมติ และส่งให้
สวก. ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย 7 วัน
3.11 เสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย/หลักสูตรดําเนินการแก้ไข
มคอ. 2 ตามมติ และส่ ง ให้ สวก. ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร อย่างน้อย 5 วัน
3.12 เสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร/
หลักสูตรดําเนินการแก้ไข มคอ. 2 ตามมติสภามหาวิทยาลัย
3.13 สวก. ส่ ง มคอ. 2 และ มคอ. 02 ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขสมบู ร ณ์ แ ล้ ว
ไปยัง สกอ. ภายใน 30 วันหลังจากที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
3.14 คณะเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) เพื่อให้การรับรองหรืออนุมัติ
การเรียนการสอน
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชานั้นๆ เพื่อ ให้นักศึกษาได้ รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถ
จากผู้รู้จริง
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตาม โครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
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ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ ขั้นตอนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
1.1 พิจารณากําหนดผู้สอน ให้ตรงตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.2 กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
- ตรวจสอบการกํ า กั บ ติ ด ตาม กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ให้ครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ
1.3 กํากับกระบวนการเรียนการสอน
1.4 จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
1.5 บูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจําหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน การดําเนินงานหลักสูตร จากรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีที่ผ่านมา และวางแผนการ
จั ด ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าตรงตามกั บ ความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา
2.3 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3)
และรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ (มคอ.4) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา
ที่ มี ในหลัก สูต ร ที่ มี ก ารจั ดการเรี ย นการสอนที่ บู รณาการกับ การวิ จั ย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นํ า ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได้ แ ละเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ทั้งหลักสูตร ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
2.4 อาจารย์ประจําหลักสูตรกํากับ ติ ดตาม การจัดการเรียนการสอนตาม
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) และรายละเอี ย ดของรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์ (มคอ.4) (ถ้ามี)
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2.5 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาฝึกประสบการณ์ (มคอ.6)
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา แนวทางแก้ ไ ข และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายวิ ช า ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบ
ทุกรายวิชา
2.6 คณะรับทราบการบริหารหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
2.7 คณะรวบรวม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6
2.8 คณะพิ จ ารณา ตรวจสอบให้ ข้ อ เสนอแนะการจั ดทํ า มคอ.3, มคอ.4,
มคอ.5 และ มคอ.6
2.9 สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั น จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร
(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
หลักสู ตรมี ความสําคั ญ และจําเป็นสําหรับการจัด การศึ ก ษา เพราะหลัก สูต รเป็น สิ่ ง ที่
ทํา ให้ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรเป็นแผนหรือ
แนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามความมุ่งหมาย และยั งเป็นแนวทางในการวางแผนงาน
วิชาการ เป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา เป็นสิ่งที่กําหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
เนื้อหา แนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อแหล่งการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนการสอน หลักสูตรจึงต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับบริบทของการนํา
หลักสูตรไปใช้ กระบวนการหนึ่งที่จะได้มาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพคือการประเมินหลักสูตร เพราะการ
ประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือการตรวจสอบคุณภาพของ
หลั ก สู ต ร เพื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีขั้นตอน ดังนี้
การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร มีขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมหารือการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
โดยมีการประเมินอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
2. จัดทําแบบสอบถามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรจากนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ในภาคผนวก)
3. จัดเก็บแบบสอบถามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร
4. สรุปข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
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5. นําผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี หรือทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร
6. จัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
7. เสนอคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการ
ประจําคณะ พิจารณา
8. จัดเก็บข้อมูล
การประเมินผู้เรียน
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1. การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา (Assessment for Learning)
2. การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้
(Assessment as Learning)
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (Assessment of Learning)
การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการ
กําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อน ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ซึ่งสิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ และ
ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
1. สิ่งที่หลักสูตรต้องดําเนินการ
1.1 จัดทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 ด้านความรู้
1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
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1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1.5 ด้ านทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 จั ด ทํ ารายงานผลการประเมิ น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
1.3 ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการทวนสอบ
1.4 กํากั บการประเมิ นการจัดการเรี ยนการสอนและประเมิ นหลั กสู ตร
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ผู้สอนกําหนดเกณฑ์การประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บริหารหลักสูตร
2.2 จัดทําเครื่องมือในการประเมินให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 5 ด้าน และสอดคล้องตามรูปแบบที่ระบุตาม
แผนการประเมินการเรียนรู้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 หรือ มคอ.4
หมวด 6 ข้อ 1
2.3 คณะผู้รับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการ
1) พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน/
การวั ดและประเมินผลให้สอดคล้ องเหมาะสมตามที่ระบุไว้ใ น
มคอ.3
2) พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบกลางภาค/ปลายภาคและ
วิ ธี ก าร วั ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามเนื้ อ หา
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตัวอย่าง
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ใน
บทที่ 4)
3) พิจารณาการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งได้จากการ
ดํ า เนิ น การวั ด ผลในหลายรู ป แบบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มคอ.3 และ
พิจารณาผลการเรียน (การตัดเกรด) ว่าเหมาะสม/สอดคล้อง
หรือไม่ (ตัวอย่างแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา ในบทที่ 4)
4) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
และให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
2.4 ส่งผลการประเมินที่หลักสูตร
2.5 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตร (ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในบทที่ 4)

๒๐
2.6 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับคณะ
2.7 คณะอนุมัติ และส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย/สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
3. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 หลักสูตรจัดทํา มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.4
3.2 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนักศึกษา
3.3 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ หารื อ การตรวจสอบการประเมิ น ผล
การเรียนรู้ให้ตรงกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่
3.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.3.2 ด้านความรู้
3.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 หลั ก สู ต ร/คณะ ดํ า เนิ น การตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ของนั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา การประเมิ น
จากแบบสอบถาม
3.5 สรุปข้อมูลตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.6 เสนอข้ อ มู ล ตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ที่ประชุมวิชาการ
3.7 จัดเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การจั ดสรรงบประมาณในการบริ ห ารรายวิ ชาเพื่ อการเรี ย นการสอนทางกายภาพให้
เพียงพออย่างมีคุณภาพ ให้พร้อมใช้งาน จัดสรรสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา
สิ่งพิมพ์ให้พร้อม ดังนี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการบริหารรายวิชา
2. ใช้งบประมาณตามผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบริหารรายวิชาร่วมกัน
3. ติดตามการใช้งบประมาณตามผลการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตร

บทที่ 3
การดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่กําหนด และส่งผลต่อการ
รับรองคุณภาพของหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรพึงดําเนินกิจกรรมเป็นลําดับอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
ในที่นี้ การดําเนินงานเป็น 2 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค แต่กรณีที่เป็นระบบไตรภาค
การดําเนินงานสามารถใช้แนวทางของระบบทวิภาคไปปรับใช้ได้
ตัวอย่างการดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา สามารถดําเนินการได้ ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑
ลําดับ
ที่
๑

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หนึ่งเดือน
ก่อนเปิด
ภาคการ
ศึกษาที่ ๑

อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

กิจกรรม

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ซึ่ง
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
ประชุม โดยมีประเด็นการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม มคอ.๗
และทบทวนแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน
หมวดที่ ๙ ใน มคอ.๗ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
๒. อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษา
๓. ทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
มีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔. วางแผนเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นที่เข้าใหม่
๕. ทบทวนศักยภาพ อัตรากําลังของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
๖. พิจารณาผลการสํารวจความความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
๗. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาในปี
การศึกษาที่ผา่ นมา

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
๒. แผนบริหารความเสี่ยงสําหรับการคงอยู่ของนักศึกษา
๓. สรุปแผนการเรียนของนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง
พร้อมทั้งระบุสาเหตุ (ถ้ามี)
๔. แผนการเตรียมความพร้อมซึ่งมีการพัฒนาจากผลการ
ดําเนินการในรอบที่ผ่านมา
๕. การเสนอปรับศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร มคอ.
๗ หมวดที่ ๑ (ถ้ามี)
๖. ผลประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
๗. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร และการนําผลจากการ
อบรมสัมมนามาใช้ในการเรียนการสอน

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
จัดเก็บในแฟ้ม
เอกสารประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑

หมายเหตุ
หากมีการ
เปลี่ยนแปลง
ศักยภาพ
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร ให้
รีบดําเนินการ
ภายใน ๓๐
วัน โดย
ดําเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตร
เล็กน้อยตาม
คู่มือการ
พัฒนา
หลักสูตร
(ฉบับ
ปรับปรุง
2560 )
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา
ที่
๑ หนึ่งเดือน
(ต่อ) ก่อนเปิด
ภาคการ
ศึกษาที่ ๑

๒

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ที่ ๑
(อย่างน้อย
๗ วัน)

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
(ต่อ)

๑. ประธาน
หลักสูตร

กิจกรรม

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๘. เตรียมความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
พร้อมทั้งจัดทําแผนความต้องการเพิม่ เติม (ถ้ามี) เพื่อ
ของบประมาณ
๙. กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามข้อร้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์
๑๐.กําหนดรายวิชาทีจ่ ะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาในแต่ละปี
การศึกษา และเสนอชื่อคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
๑. ประธานหลักสูตร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ และแจ้งอาจารย์ผสู้ อนหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์

๘. แผนความต้องการทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน
(ถ้ามี)

การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร

หมายเหตุ

๙. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน
๑๐. สรุปรายวิชาทีจ่ ะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และรายชื่อ
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๑. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๑. เก็บในแฟ้ม
๒. สรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑

งานวิชาการ
ของคณะเป็น
ผู้ประสาน
การนําส่ง
มคอ.๓ ของ
รายวิชาข้าม
หลักสูตรและ
ข้ามคณะ
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา
ที่
๒
ก่อนเปิด
(ต่อ) ภาค
การศึกษา
ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ
๒. อาจารย์
ผู้สอน/
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

กิจกรรม

หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาจัดทําและ ๒. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)
นําส่งเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
เอกสารรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)
(ถ้ามี) ทุกรายวิชา พร้อมทั้งลงนามและระบุวันที่ส่ง
(ถ้ามี) ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ต่อประธานหลักสูตร

๓. ประธาน ๓. ประธานหลักสูตร รวบรวมและตรวจสอบความสอดคล้อง ๓. แบบสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)
และลงนามในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
หลักสูตร
และเอกสารรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาของหลักสูตร ภาคการศึกษาที่
๑ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๓ หรือ มคอ.
๔ (กรณีรายวิชาที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษา
ในหลักสูตร ให้นําส่งคณะ)

การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร
๒. เก็บ มคอ.๓
และ มคอ.๔
(ถ้ามี) ทุก
รายวิชาเข้า
แฟ้ม มคอ.๓
และ มคอ.๔
แยกตามชั้นปี
๓. แบบสรุป
นําส่งเอกสาร
มคอ.๓ หรือ
มคอ. ๔
รวบรวมนําส่ง
คณะ ให้คณบดี
ลงนามรับรอง
แล้วเก็บใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับที่ ระยะเวลา
๒
(ต่อ)

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

๔. ประธาน ๔. ประธานหลักสูตรประสานขอเอกสาร มคอ.๓ สําหรับ
รายวิชาอื่นในแผนการเรียนที่หลักสูตรไม่ได้ดําเนินการ
หลักสูตร
ผ่านคณะต้นสังกัด

๕. ประธาน ๕. เสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหมู่เรียน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษา)
หลักสูตร

๖. อาจารย์ ๖. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ตามแผนที่กาํ หนด
ประจํา
หลักสูตร

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๔. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ของรายวิชา ๔. เก็บ มคอ.๓
และ มคอ.๔
อื่น
(ถ้ามี) ทุก
รายวิชาเข้า
แฟ้ม มคอ.๓
และ มคอ.๔
แยกตามชั้น
ปี
๕. คําสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษา
๕. เก็บในแฟ้ม
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอ
บที่ ๓
หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๖. โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

หมายเหตุ

๖. เก็บในแฟ้ม
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอ
บที่ ๓
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๓

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หลังเปิด
ภาค
การศึกษา
๑ เดือน

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๒ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ซึ่ง รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม มีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประชุม โดยมีประเด็นการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา ทั้ง
๑. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา
การศึกษาต่อ การเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ และการ
ไปพัฒนาด้วยการอบรม สัมมนาเฉพาะด้าน
๒. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๒. แผนการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ครบทุกด้าน
ให้ครบทุกด้าน
๓. ติดตามแผนการใช้และจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
เรียนการสอน
๔. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
๔. ศึกษาและวิเคราะห์อุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอน
๕. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทํารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔)
๖. ประเด็นอื่น ๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี) เช่น การติดตามการรับ
อาจารย์ใหม่ หรือติดตามผลของการอบรมอาจารย์
ใหม่ทจี่ ัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่มีอาจารย์
ใหม่)

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑ และ ๓-๖

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๔

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา

๑. กรรมการ ๑. สังเกตการสอนในรายวิชาที่กาํ หนดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เครื่องมือที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์

๒. อาจารย์
ผู้สอน

๒. อาจารย์ผสู้ อนทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ตามที่
กําหนดใน มคอ.๓

๒. แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.๕

๓. อาจารย์
ผู้สอน

๓. อาจารย์ผสู้ อนดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบรองทุกรายวิชา ตามที่กําหนดใน
มคอ.๒

๓. แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

๔. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

๔. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามแผนที่ ๔. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา และรายงาน
กําหนด
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๑. แฟ้ม
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑ และ ๕
๒. แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑ และ ๕
๓. แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๕

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๔
(ต่อ)

๕

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา

๕. อาจารย์
ที่ปรึกษา

๕. ใบรายงานผลการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕. ให้คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาทางด้านวิชาการและการ
(ศึกษาจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา)
ดําเนินชีวิต ตามกําหนดเวลาในตารางการจัดการเรียน
การสอน หรือตามความเหมาะสม

๖. ประธาน
หลักสูตร

๖. จัดประชุมครั้งที่ ๓ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ เพื่อจัด
อาจารย์ผสู้ อนหรืออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยควรคํานึงถึงคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

๑. รายงานการประชุม
๑. จัดประชุมครั้งที่ ๔ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑
พิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ
ก่อนส่งผลถึงคณะ

หลังการ
สอบปลาย
ภาค
การศึกษา

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๖. รายงานการจัดสอน จัดสอบ

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๕. จัดเก็บ
เอกสารในแฟ้ม
เอกสารประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๓
๖. นําส่งสํานัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ และ
สําเนาเก็บไว้ใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑
๑. จัดเก็บเอกสาร
ในแฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๕

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับที่ ระยะเวลา
๖

ภายในสอง
สัปดาห์
หลังส่งผล
การเรียน
ภาค
การศึกษา
ที่ ๑
ภายในสอง
สัปดาห์
หลังส่งผล
การเรียน
ภาค
การศึกษา
ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๑. รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ๑. เก็บในแฟ้ม
ทุกรายวิชาทีส่ อน และลงนามพร้อมวันที่ ในแบบฟอร์ม มคอ. ๕
แยกตามชั้น
นําส่ง มคอ.๕ และ มคอ.๖
ปี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. อาจารย์
ผู้สอน/
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

๑. จัดทําและนําส่งรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
(มคอ.๕) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ต่อประธาน
หลักสูตร

๒. ประธาน
หลักสูตร

๒. ประธานหลักสูตรรวบรวมและตรวจสอบความสอดคล้อง ๒. แบบสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖
ของ มคอ.๕ และ มคอ.๖ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาของ
หลักสูตร และนําส่งคณะ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปผลการ
นําส่งเอกสาร มคอ.๕ หรือ มคอ.๖

หมายเหตุ

๒. แบบสรุป
นําส่งเอกสาร
มคอ.๕ หรือ
มคอ.๖
รวบรวม
นําส่งคณะ
ให้คณบดีลง
นามรับรอง
แล้วเก็บใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑
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ภาคการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ระยะเวลา

๖
(ต่อ)

๗

สิ้นสุดภาค
การศึกษา
๑

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
(มคอ.๕)

๓. ประธานหลักสูตรประสานขอเอกสาร มคอ.๕ สําหรับรายวิชาอื่น
ในแผนการเรียนที่หลักสูตรไม่ได้ดาํ เนินการผ่านคณะต้นสังกัด

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

จัดการประชุมครัง้ ที่ ๕ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ซึ่งมีอาจารย์ประจํา รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อ
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นพิจารณา ผู้เข้าร่วมประชุม ซึง่ มีการสรุปผลการพิจารณา
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑. ติดตามการจัดทําและนําส่ง มคอ.๕ หรือ มคอ.๖
๒. สังเคราะห์ผลการดําเนินงานรายวิชาและสาระในการปรับปรุง
รายวิชาใน มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ของทุกรายวิชา
๓. ติดตามการจัดทําและนําส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๔ สําหรับภาค
การศึกษาที่ ๒
๔. ติดตามผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชาทีม่ ี
การทวนสอบ ประจําภาคการศึกษาที่ ๑
๕. รับทราบผลการประเมินของผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ มคอ.๕
หรือ มคอ.๖ ทุกรายวิชาของหลักสูตร และหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนในรอบต่อไป
๖. วางแผนการจัดทํา มคอ.๗ ในส่วนภาคการศึกษาที่ ๑ ที่
สามารถเติมเต็มข้อมูลได้ก่อน
๗. ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
งานวิชาการ
ของคณะเป็นผู้
ประสานการส่ง
มคอ.๕, ๖ ของ
ทุกรายวิชาที่
ข้ามหลักสูตร
และข้ามคณะ

แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑
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๓. ประธาน
หลักสูตร

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๓. เก็บ มคอ.๕
และทุก
รายวิชาเข้า
แฟ้ม แยก
ตามชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ ๒
ลําดับ
ที่
๑

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์
ก่อนเปิด
ประจํา
ภาค
การศึกษาที่ หลักสูตร
๒

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๑ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ซึ่งมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
ประชุม โดยมีประเด็นการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม มคอ.๗
และทบทวนแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน
หมวดที่ ๙ ใน มคอ.๗ ของภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
๒. ทบทวนแผนรับนักศึกษาประจําปีการศึกษาต่อไป
๓. พิจารณาผลการสํารวจความความพึงพอใจ ของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
๔. เตรียมความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทํา
แผนความต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพือ่ ของบประมาณ
๕. ทบทวนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนตามข้อร้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์

รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
มีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
๒. สรุปแผนรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา
๓. ผลประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์และนักศึกษา
ต่อกรรมการบริหารหลักสูตร
๔. แผนความต้องการทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน
(ถ้ามี)

การนําส่ง
หรือการเก็บ
เอกสาร
จัดเก็บใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑ การ
กํากับ
มาตรฐาน

หมายเหตุ
หากมีการ
เปลี่ยนแปลง
ศักยภาพอาจารย์
ประจําหลักสูตร
ให้รบี ดําเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน
โดยดําเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย
ตามคู่มอื การ
พัฒนาหลักสูตร
(ฉบับปรับปรุง
2560 )

๕. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา
ที่
๒ ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ที่ ๒

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. อาจารย์
ผู้สอน/
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

๑. อาจารย์ผสู้ อนหรืออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาจัดทํา
และ นําส่งเอกสาร รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
และ เอกสารรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๔) (ถ้ามี) ประจําภาคการศึกษา ต่อประธาน
หลักสูตร

๑. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)
(ถ้ามี) ทุกรายวิชา พร้อมทั้งลงนามและระบุวันที่ส่ง

๒. ประธาน
หลักสูตร

๒. ประธานหลักสูตร รวบรวมและตรวจสอบความ
สอดคล้อง และลงนามในเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) และเอกสารรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา
ของหลักสูตร หรือ มคอ.๔ ภาคการศึกษา ที่ ๒ โดยใช้
แบบฟอร์มสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๓ หรือ มคอ.๔

๒. แบบสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)

๓. ประธาน
หลักสูตร

๓. ประธานหลักสูตรประสานขอเอกสาร มคอ.๓ สําหรับ
รายวิชาอื่นในแผนการเรียนที่หลักสูตรไม่ได้ดําเนินการ
ผ่านคณะต้นสังกัด

๓. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ของ
รายวิชาอื่น

หมายเหตุ
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การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร
๑. เก็บ มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้า
มี) ทุกรายวิชา
เข้าแฟ้ม มคอ.๓
และ มคอ.๔
แยกตามชั้นปี
๒. แบบสรุปนําส่ง
เอกสาร มคอ.๓
หรือ มคอ.๔
รวบรวมนําส่ง
คณะ ให้คณบดี
ลงนามรับรอง
แล้วเก็บในแฟ้ม
เอกสารประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑
๓. เก็บ มคอ.๓
และ มคอ.๔
(ถ้ามี) ทุก
รายวิชาเข้า
แฟ้ม มคอ.๓
และ มคอ.๔
แยกตามชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ที่
อาจารย์
๒ ก่อนเปิด
ประจํา
(ต่อ) ภาค
การศึกษา หลักสูตร
ที่ ๒
๓

หลังเปิด
ภาค
การศึกษา
๑ เดือน

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ตามแผนที่กาํ หนด (ถ้ามี)

๔. โครงการเตรียมความพร้อมฯ และรายงานผลการ
ดําเนินงาน

จัดประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๒ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ซึ่งมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
ประชุม โดยมีประเด็นการประชุมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะห์อุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอน
๒. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
๓. ทบทวนแผนการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ครบทุกด้าน
๔. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทํารายละเอียดรายวิชา
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๔) (ถ้ามี
๕. ประเด็นอื่น ๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี)

รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งมีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร
๔. จัดเก็บใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๓
จัดเก็บในแฟ้ม
เอกสารประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ที่
๑. กรรมการ ๑. สังเกตการสอนในรายวิชาที่กาํ หนดให้มีการทวนสอบ
๔ ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์
ทวนสอบ
ภาค
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เครื่องมือที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์

๒. อาจารย์
ผู้สอน

๒. อาจารย์ผสู้ อนทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ตามที่
กําหนดใน มคอ.๓

๒. แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.๕

๓. อาจารย์
ผู้สอน

๓. อาจารย์ผสู้ อนดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบรองทุกรายวิชา ตามที่กําหนดใน
มคอ.๒

๓. แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

๔. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

๔. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามแผนที่
กําหนด

๔. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร
๑. แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑ และ ๕
๒. แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑ และ ๕
๓. แฟ้มเอกสาร
ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่
๕
๔. จัดเก็บเอกสาร
ในแฟ้มเอกสาร
ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่
๓

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๔
(ต่อ)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา

๕. อาจารย์
ที่ปรึกษา

๖. ประธาน
หลักสูตร

๕

หลังการ
สอบปลาย
ภาค
การศึกษา

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. ใบรายงานผลการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕. ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและการ
ดําเนินชีวิต
ตามกําหนดเวลาในตารางการจัดการเรียนการสอน
หรือตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อภาค
การศึกษา
๖. จัดประชุมครั้งที่ ๓ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ เพื่อจัด ๖. รายงานการจัดสอน จัดสอบ
อาจารย์ผสู้ อนหรืออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ใน
ภาคการศึกษาที่ ๓ (ถ้ามี) โดยควรคํานึงถึงคุณวุฒิ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑. จัดประชุมครั้งที่ ๔ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒
พิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตร
รับผิดชอบ ก่อนส่งผลถึงคณะ

๑. รายงานการประชุม

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๕. จัดเก็บเอกสาร
ในแฟ้มเอกสาร
ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่
๔
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๖. นําส่งสํานัก
ส่งเสริม
วิชาการฯ
และสําเนา
เก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑
๑. จัดเก็บ
เอกสารใน
แฟ้มเอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๕

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ระยะเวลา
ที่
๖ ภายในสอง
สัปดาห์หลัง
ส่งผลการ
เรียน ภาค
การศึกษาที่
๒
ภายในสอง
สัปดาห์หลัง
ส่งผลการ
เรียน ภาค
การศึกษาที่
๒

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

๑. อาจารย์
ผู้สอน/
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

๑. จัดทําและนําส่งรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
(มคอ.๕) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๖) (ถ้ามี) ต่อ
ประธานหลักสูตร

๒. ประธาน
หลักสูตร

๒. ประธานหลักสูตรรวบรวมและตรวจสอบความ
สอดคล้องของ มคอ.๕ และ (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุก
รายวิชาของหลักสูตร และนําส่งคณะ โดยใช้
แบบฟอร์มสรุปผลการนําส่งเอกสาร มคอ.๕ หรือ
มคอ.๖

การนําส่งหรือ
การเก็บเอกสาร
๑. รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ๑. เก็บในแฟ้ม
ทุกรายวิชาทีส่ อน และลงนามพร้อมวันที่ ในแบบฟอร์ม มคอ.๕ แยก
ตามชั้นปี
นําส่ง มคอ.๕
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. แบบสรุปนําส่งเอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖

หมายเหตุ

๒. แบบสรุป
นําส่งเอกสาร
มคอ.๕ หรือ
มคอ.๖
รวบรวมนําส่ง
คณะ ให้
คณบดีลงนาม
รับรองแล้ว
เก็บในแฟ้ม
เอกสาร
ประจํา
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ ๑
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
6
(ต่อ)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
๓. ประธาน
หลักสูตร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓. ประธานหลักสูตรประสานขอเอกสาร มคอ.๕ สําหรับ ๓. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.๕)
รายวิชาอื่นในแผนการเรียนที่หลักสูตรไม่ได้
ดําเนินการผ่านคณะต้นสังกัด

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
๓. เก็บ มคอ.๕
และทุกรายวิชา
เข้าแฟ้ม แยก
ตามชั้นปี

หมายเหตุ
งานวิชาการ
ของคณะเป็น
ผู้ประสาน
การส่ง มคอ.
๕, ๖ ของทุก
รายวิชาที่
ข้ามหลักสูตร
และข้าม
คณะ
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๗

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สิ้นสุดภาค
การศึกษา
ที่ ๒

๑. อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดการประชุมครัง้ ที่ ๕ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ซึ่งมี
รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม มีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประชุม โดยมีประเด็นพิจารณาไม่นอ้ ยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
๑. ติดตามการจัดทําและนําส่ง มคอ.๕ หรือ มคอ.๖
๒. สังเคราะห์ผลการดําเนินงานรายวิชาและสาระในการ
ปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ของทุก
รายวิชา
๓. ติดตามผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่
ละรายวิชาที่มกี ารทวนสอบ ประจําภาคเรียนที่ ๒
๔. รับทราบผลการประเมินของผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และ มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ทุกรายวิชาของหลักสูตร และหา
แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใน
รอบต่อไป
๕. วางแผนการจัดทํา มคอ.๗ ในส่วนภาคการศึกษาที่ ๒
ที่สามารถเติมเต็มข้อมูลได้ก่อน
๖. ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร
แฟ้มเอกสาร
ประจําหลักสูตร
องค์ประกอบที่
๑

หมายเหตุ
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ภาคการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ลําดับ
ที่
๘

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. อาจารย์
หลังปิด
ภาคเรียนที่ ประจํา
หลักสูตร
๒

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การนําส่งหรือ
การเก็บ
เอกสาร

หมายเหตุ

การประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๖ ซึ่งมีอาจารย์ประจําหลักสูตร รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อ
มีการสรุปผลการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
๑. ติดตามความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา
บัณฑิต
๒. จัดทําแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาเข้า ๒. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาเข้าใหม่
ใหม่
๓. สรุปการจัดผูส้ อนประจํารายวิชาตามแผนการเรียน
๓. จัดอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน ๔. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗)
ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ประจํา
๔. จัดทํา มคอ.๗ นําส่งมหาวิทยาลัยเพือ่ รายงานสภา
ทราบ
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บทที่ ๔
การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกําหนดกรอบแนวทางให้แก่
คณาจารย์นักศึกษา ผู้ใช้ บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของบั ณ ฑิ ต ในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษา ในแต่ ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกว้าง และจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์
ที่ คุ้ น เคยกั บ สาขาวิ ช านั้ น ทั้ ง ยั ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
อาทิ การสอบการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่
กําหนดขึ้นนั้น ได้มีการดําเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบั น อุด มศึ ก ษาทุ กแห่ง ซึ่ง จะต้ อ งดํ า เนิน การที่ใ ห้ค วามมั่ น ใจได้ว่ า มาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่
คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาและของหลักสูตรนั้น
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หรือพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้สอน
กําหนดขึ้นจากรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) และออกแบบการเรียนการสอนในรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.๓) นั้น ได้มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และบรรลุสามารถเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
รายวิ ช าหรื อ ไม่ โดยเฉพาะผลการเรี ย นรู้ (Curriculum Mapping) ในแต่ ล ะด้ า นซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นแนวทางแล้วนั้น และแต่ละหลักสูตรได้กําหนดผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเป็นความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองไว้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนตามรายละเอียดของรายวิชา ซึ่งแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา อาจารย์
ผู้สอนอาจให้ผู้เรียน ทําการประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (๕) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บางหลักสูตรจะกําหนดเพิ่มเป็นด้านที่ (๖) ทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.๑) กําหนดไว้ แต่ละด้าน อาจใช้ระดับการวัด ๕ ระดับ (มากที่สุด, มาก, ปาน
กลาง, น้อย, น้อยที่สุด) ถ้าผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอนต้องกลับไปพิจารณาทบทวน
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงวิธีสอนหรือรูปแบบการสอน แล้ว
นําไปเขียนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในการสอนครั้งต่อไป
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ การตรวจสอบการให้ ค ะแนนจากกระดาษคํ า ตอบของนั ก ศึ ก ษา และงานที่ รั บ

๔๑
มอบหมาย การให้ผู้เรียนประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา การประเมินหลักสูตรโดยผู้สอน การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้บางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการจัดการ
และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ําเสมอ
การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ มี ๒ ระดั บ คื อ ระดั บ รายวิ ช า
และระดับหลักสูตร สําหรับระดับหลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ๒ ระยะ โดยมีรายละเอียดของ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
๑. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
ตามแนวทางการบริ ห ารหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ การกํากับมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่สําคัญ คือ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ต้องจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.๕) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการวางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน คือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ข องนักศึกษา โดยอาจารย์ ผู้สอน ดังนั้น อาจารย์ผู้ส อนพึ ง
กํ า หนดวิ ธี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นรายวิ ช าให้ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ใน มคอ.๒ และดําเนินการตามที่กําหนด ได้แก่
- ทวนสอบจากผลการสอบ ทดสอบย่อย สอบกลางภาค หรืองานที่มอบหมาย
- ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ทวนสอบจากวิธีการให้คะแนนความเที่ยงผลการเรียนของนักศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
- สอบถามหรือสัมภาษณ์รายบุคคล
๒. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ดําเนินการ ๒
ระยะ ได้แก่
๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างทีก่ ําลังศึกษา
การทวนสอบระหว่างที่กําลังศึกษา สามารถดําเนินการได้โดยดูในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา กรณีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จ
การศึกษา เป็นการดําเนินการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่กําหนดให้ได้รับการทวนสอบ อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ในรูปแบบมีคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ กําหนดแนวทาง ๒ แนวทาง ดังนี้

๔๒
แนวทางที่ ๑ รูปแบบคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามสาขาวิชาชีพ)
แนวทางที่ ๒ รูปแบบคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จากอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น อย่างน้อย ๓ คน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างกําลังศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะต้ น สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นแต่ ล ะ
หลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย ๗ วัน
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กําหนดรายวิชาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และแจ้งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
รายวิชาทราบล่วงหน้า ก่อนการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๓. คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ กํ า หนดเครื่ อ งมื อ การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๒ ดังตัวอย่าง หรือพัฒนาเครื่องมือได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนดลักษณะ
ข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ข้อ ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
๔. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนการทวน
สอบ และปฏิทินการดําเนินการทวนสอบ พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๔.๑ อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ใน
หมวดที่ ๗ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ข้อ ๔ การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งระบุวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไว้แล้ว
๔.๒ อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาโดย
อาจารย์ ผู้สอนสามารถนําข้อมูลที่หลักสูตรกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ข้อ ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษามาเขียนไว้
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับสิ่งที่หลักสูตรกําหนดไว้มาสู่
การปฏิบัติ
๕. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.๓ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา
๖. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลการเรียนรู้และสรุปผล
วิเคราะห์ แล้วนําเสนออาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อนําข้อมูลไปประกอบการรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.๗) พร้อมทั้งแจ้งอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

๔๓
๗. อาจารย์ประจําหลักสูตร รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะต้น
สังกัด ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
๒.๒ การทวนสอบผลสัมฤทธิห์ ลังสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลังสําเร็จการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรต้อง
ดําเนินการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน ดังนี้
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๒. การติดตามภาวะการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี
๓. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนชุมชน
๔. ผู้ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. ผลงานที่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ
แบบประเมินทีใ่ ช้ประกอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

๔๔
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพือ่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ภาคการศึกษาที.่ .................ปีการศึกษา……………………..
หลักสูตร...................................... สาขา......................................... คณะ.....................................
รหัสรายวิชา……………………….......... ชื่อวิชา..........................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา .....................................................................................
สอนให้นักศึกษาสังกัดหลักสูตร …………………………………………………ชั้นปีที่………………………………….…
วันที่ประเมิน ................................................................................
คํ า ชี้ แ จง : ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ พฤติ ก รรมหลั ง จากเรี ย น
รายวิ ช าโดยให้ ป ระเมิ น ตนเองตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้
ของนักศึกษาโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุดดังนี้
๕ หมายถึง มากทีส่ ุ ด
๒ หมายถึง น้ อย

๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๑ หมายถึง น้ อยทีส่ ด
ผลการเรียนรู้ภายหลังเรียนรายวิชา
๕
๔
๓
๒
พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด
กลาง
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑
๑.๒
:
๒. ด้านความรู้
๒.๑
๒.๒
:
๓. ด้านปัญญา
๓.๑
๓.๒
:
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑
๔.๒
:

๑
น้อย
ที่สุด

๔๕
ผลการเรียนรู้ภายหลังเรียนรายวิชา
๒
๔
๓
๕
พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
น้อย
มาก
ปาน
มาก
กลาง
ที่สุด
๕. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑
๕.๒
:
๖. ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมคะแนน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน =

๑
น้อย
ที่สุด

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนข้อที่ทําการวิเคราะห์

หมายเหตุ - หากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมีค่าตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป ถือว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- รายละเอียดของพฤติกรรมให้ยึดตามเล่ม มคอ.2 ในส่วนของความรับผิดชอบหลัก
หรือรับผิดชอบรอง
ความคิดเห็นและความรู้สึกของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคําตอบที่ได้จะนํามา
พิจารณาสําหรับเป็นข้อเสนอแนะให้กับอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๔๖
แบบสังเกตการสอน
ภาคการศึกษาที.่ .................ปีการศึกษา……………………..
หลักสูตร............................... สาขา................................. คณะ.............................................
รหัสรายวิชา……………………….......... ชื่อวิชา.........................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา................................................................................
สอนให้นักศึกษาสังกัดหลักสูตร ………………………………………………………ชั้นปีที่……………………………
วันที่/เวลา ........................................................ สถานที่/ห้องสอน.....................................................
หัวข้อ....................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์การสอนของหัวข้อ ……………….…………………………………….…………………………………………
เนื้อหา

วิธีการสอน/กิจกรรม
การเรียนการสอน

พฤติกรรมผู้เรียน

ลงชื่อ .................................................... ผู้สังเกตการสอน
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้สังเกตการสอน
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้สังเกตการสอน
(..................................................)

๔๗

แบบสัมภาษณ์นักศึกษา
ภาคการศึกษา...................................ปีการศึกษา.............................
รหัสรายวิชา……………………….......... ชื่อวิชา.......................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา..................................................................................
สอนให้นักศึกษาสังกัดหลักสูตร …………………………………………ชั้นปีที่…………………………………….…
คํ า ชี้ แ จง : แบบสั ม ภาษณ์ นี้ ไ ด้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ นสอบถามข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น และความรู้ สึ ก ของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคําตอบที่ได้จะนํามาพิจารณาสําหรับเป็นข้อเสนอแนะ
ให้กับอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น
๑. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๔. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๕. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๖. .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
๗. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์นกั ศึกษาก่อนสอบปลายภาค

๔๘
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผูส้ อน
ภาคการศึกษาที.่ .................ปีการศึกษา……………………..
หลักสูตร...................................... สาขา.................................... คณะ..................................
รหัสวิชา ................................... ชื่อวิชา.....................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา....................................................................................
คําชี้แจง : ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้ประเมิน
ตามความเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
ดังนี้
๕ หมายถึง มากที่สุด
๒ หมายถึง น้อย

๔ หมายถึง มาก
๑ หมายถึง น้อยทีส่ ุด

พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๒. ด้านความรู้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

๓ หมายถึง ปานกลาง

ผลการเรียนรูภ้ ายหลังเรียนรายวิชา
๕
๔
๓
๒
๑
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ

๔๙

พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ผลการเรียนรูภ้ ายหลังเรียนรายวิชา
๕
๔
๓
๒
๑
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ

๓. ด้านปัญญา
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๕. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
รวมคะแนน
สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา =

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนข้อที่ทําการวิเคราะห์

ลงชื่อ ........................................................................
(......................................................................)
อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา

๕๐
แบบรายงานผลการทวนผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ระดับรายวิชา
ภาคการศึกษาที.่ .................ปีการศึกษา……………………..
๑. หลักสูตร.................................... สาขา......................................... คณะ..........................................
๒. รหัสวิชา ................................... ชื่อวิชา................................................................................
๓. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา และ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๑. .............................................................................................................................
อาจารย์ผู้สอน
๒. .............................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................
๔. .............................................................................................................................
๔. ชั้นปีที่เรียน ................กลุ่ม ………….
๕. สถานที่เรียน
......................................................................................................................................
๖. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หัวข้อและรายละเอียดการทวนสอบ
๑.วัตถุประสงค์รายวิชากับมาตรฐานผล
การเรียนรู้
๑.๑. ตรวจสอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายวิ ช า
ห ม ว ด ๒ ข้ อ ๑. กั บหมวด ๔
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ๕ ด้ า น
พิ จารณาว่ าจุ ดประสงค์ รายวิ ชาว่ า
สอดคล้ อ ง กั บ หลั ก สู ต รหรื อ ไม่
ครอบคลุม ๕ ด้านหรือไม่
๑.๒ ตรวจสอบ Curriculum Mapping
ว่ากําหนดจุดดําทึบ จุดขาวไว้อย่างไร
ในรายวิชา

ผลการทวนสอบ
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
ของรายละเอียด
ที่ไม่สอดคล้อง

๕๑
หัวข้อและรายละเอียดการทวนสอบ
๒. เนื้อหาการสอน
๒.๑ ต ร ว จ ส อ บ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า กั บ หั ว ข้ อ
การสอนในหมวด ๕ แผนการสอน ๑๕ สัปดาห์
ว่ ามีเนื้อหา ครบถ้ วนสอนครบหรื อไม่สอดคล้อง
วัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
๒ .๒ พิ จ า ร ณ า ห ม ว ด ๔ ม ค อ .๓ ก า ร พั ฒ น า
ผลการเรียนรู้ ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ที่กําหนด มีวิธีการสอน การวัดประเมินสอดคล้อง
กันหรือไม่
๒.๓ พิจารณาหมวด ๕ มคอ.๓ ดูแผนการสอน การ
วัดประเมิน สอดคล้องกับหมวด ๔ มาตรฐานผล
การเรียนรู้หรือไม่ เช่น บางรายวิชาปรากฏใน
หมวด ๔ ไม่ปรากฏใน หมวด ๕ หรือ ผลการ
เรี ย นรู้ ที่ จุ ด ไว้ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดไม่ เ ป็ น ไปตามที่
คาดหวังหรือกําหนดวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้อง
กัน
๓. การวัดและประเมินผล
๓.๑ วิธีการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบวิธีการสอนการวัดประเมินผลจากแผนการ
สอนสอดคล้องกัน หรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่
๓.๒ ทวนสอบคะแนนและเกรด
ทวนสอบจาก มคอ.๓ หมวด ๕ แผนการสอน
วิ ธี การวั ด และประเมิ นผลกั บการวั ดและ
ประเมิ นผลจริ ง (แบ่ งเป็ นคะแนนอะไรบ้าง เช่น
กลางภาค ปลายภาค งาน จิตพิสัย แบ่งตามนั้น
จริ งหรื อไม่ ) ทวนสอบคะแนนที่ กําหนดในแต่ ละ
วิธีการวัดและประเมินผลว่าสอดคล้องหรือไม่ และ
การให้เกรดถูกต้องตามที่กําหนดไว้และสอดคล้อง
กับคะแนนหรือไม่ (ดูว่าการให้คะแนนตรงหรือไม่
เช่นตั้งว่า ๒๐% ให้ ๒๐% จริงหรือไม่)

ผลการทวนสอบ
ข้อเสนอแนะ
ของรายละเอียด
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง ที่ไม่สอดคล้อง

๕๒
หัวข้อและรายละเอียดการทวนสอบ

ผลการทวนสอบ
ข้อเสนอแนะ
ของรายละเอียด
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง ที่ไม่สอดคล้อง

๓.๓ สุ่มตรวจข้อสอบหรือชิ้นงาน
สุ่มตรวจเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบว่าตรงกับเนื้อหาที่
กํ าหนดไว้ หรื อไม่ สอดคล้ องกั บเนื้ อหาหรื อไม่
การสุ่มชิ้นงานที่ระบุในแผนการสอนว่า ให้คะแนน
อย่างไร ด้านไหน อย่างไรในแต่ละด้าน สอนเรื่องนี้
ออกข้อสอบหรือวัดผลตรงหรือไม่
๔. มาตรฐานการเรียนรู้
๔.๑ วิธีการประเมินผล
ทวนสอบจาก มคอ.๓ หมวด ๔ คือ ในส่วนที่เป็น
วิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ กับ
การวัดและประเมินผลจริง ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้ านความรู้ ด้ านทั กษะทางปั ญญา ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยี
๔.๒ คะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
ทวนสอบจาก มคอ.๓ หมวด ๕ ส่วน ๒ ว่าคะแนน
ในแต่ละมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้กับที่ได้ดําเนินการ
จริง
๔.๓ แผนการประเมินผล
ทวนสอบจาก มคอ.๓ หมวด ๕ ส่วน ๒ ว่าแผนการ
ประเมิ น ผล (สั ป ดาห์ ที่ จ ะประเมิ น ) กั บ การ
ดําเนินการจริง
๗. สรุปผลการทวนสอบ
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๕๓
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ลงชื่อ …………………………............……………
(..………………………………………………)
วันที่ ....... /.................... /........
ลงชื่อ …………………………............……………
(..………………………………………………)
วันที่ ....... /.................... /........
ลงชื่อ …………………………............……………
(..………………………………………………)
วันที่ ....... /.................... /........

๕๔
แบบสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ภาคการศึกษาที.่ .................ปีการศึกษา……………………..
หลักสูตร...................................... สาขา................................. คณะ.............................................
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตร
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จํานวน.....................รายวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จํานวน.................รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จํานวน.....................รายวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จํานวน.................รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ จํานวน.....................รายวิชา
รวมทั้งสิน้

จํานวน.......................รายวิชา

มีผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีรายวิชาที่ทําการทวนสอบจํานวน.............
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ........................... โดยสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ที่ระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
คําชีแ้ จง : ให้ทําเครื่องหมาย  ที่ช่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่

รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หัวข้อการทวน
สอบ

วิธีการดําเนินการ
ทวนสอบ

จํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ
รวม .................................. วิชา

ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง

รายละเอียด
ของปัญหา
ที่เกิดขึ้น

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
รวมทั้งสิ้น ......................................
วิชา

โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๕๕
ลงชื่อ
…………………………............……………
(..………………………………………………)
ประธานหลักสูตร
.............................................
วันที่ ....... /.................... /........
ลงชื่อ
…………………………............……………
(..………………………………………………)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
...........................
วันที่ ....... /.................... /........
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สรุปรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ตารางที่ ๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางที่ ๓ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางที่ 5 บทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ SCOPUS
๗. แบบสรุปผลการนําส่งเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔
๘. แบบสรุปผลการนําส่งเอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖
๙. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๐. แบบสรุปรายวิชาที่ต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๑๑. แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
๑๒. แบบรายงานการพัฒนาด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพของบุคลากรสายสอน
๑๓. แบบรายงานการพัฒนาด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
๑๔. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
๑๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
๑๖. แบบประเมินการจัดการข้อร้องเรียน
๑๗. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
๑๘. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/ความต้องการของตลาดแรงงาน

๕๙
สรุปรายละเอียดในการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตร ................................. สาขาวิชา ............................... คณะ ......................................
ระดับคุณวุฒิ ....................................... ประจําปีการศึกษา ........................
ภาคการศึกษาที่ ๑
ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

ภาคการศึกษาที่ ๒
ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. .........................
๒. .........................
๓. .........................
:
จํานวนผู้เข้าประชุม
....... คน

ลงนาม
......................................................
(.....................................................)
ประธานหลักสูตร
......................................

๖๐
ตารางที่ ๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตร .................................................... สาขาวิชา..................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ ...........................................

๖๑
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตร ........................................................... สาขาวิชา
..................................................................
ชื่อ – สกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
อาจารย์ประจําหลักสูตร

วุฒิการศึกษา
ตรี

โท

เอก

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผศ.

รศ.

ศ.

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา/
สถาบันที่จบ
การศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

งานวิจัย

บทความหรือ
บทความวิชาการ

๑
๒
๓
๔
๕

ข้อมูล ณ วันที่ ...........................................
หมายเหตุ * คือลําดับสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๖๒
ตารางที่ ๓ คุณสมบัติอาจารย์ผสู้ อน
หลักสูตร ........................................................... สาขาวิชา............................................................
ชื่อ – สกุล /
อาจารย์ผู้สอน

วุฒิการศึกษา
ตรี

โท

เอก

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผศ.

รศ.

ศ.

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา/
สถาบันที่จบ
การศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

งานวิจัย

บทความหรือ
บทความวิชาการ

๑
๒
๓
๔
๕

ข้อมูล ณ วันที่ ...........................................

๖๓
ตารางที่ 4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตร ................................................................ สาขาวิชา ......................................................
ค่า
น้ําหนัก

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร/หน่วยงานที่นําเสนอ
ผลงานหรือรับรองผลงาน

หมาย
เหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ ...........................................

๖๔
ตารางที่ 5 บทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
หลักสูตร ........................................................ สาขาวิชา .............................................................

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อเจ้าของบทความ

ชื่อบทความ

ชื่อวารสารที่
บทความ
ตีพิมพ์

ปีที่
บทความ
ถูกนําไป
อ้างอิง

ชื่อเจ้าของงานวิจัยที่
นําบทความไปอ้างอิง

๖๕
แบบสรุปผลการนําส่งเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔
หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา .......................................
คณะ ......................................
ภาคเรียนที่ ......................... ปีการศึกษา .....................................
ชั้นปี

รายวิชา

รหัสวิชา

ผู้สอน/
ผู้รับชอบรายวิชา

ความสอดคล้องระหว่าง
มคอ.๓ กับ มคอ.๒
สอดคล้อง

ไม่
สอดคล้อง

ลายมือชื่อผู้
นําส่ง/วัน
เดือน ปี ที่ส่ง

ชั้นปีที่ ๑ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๒ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๓ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๔ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สรุป จํานวนรายวิชาที่จัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนเปิดสอน .................... รายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอน มีจาํ นวนทั้งสิ้น .................... รายวิชา
…………………….…………………………
(.....................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ...... / ....................... / ..........

…………….…………………………………
(.....................................................)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ...... / ....................... / ..........

๖๖
แบบสรุปผลการนําส่งเอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖
หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา .......................................
คณะ ......................................
ภาคเรียนที่ ......................... ปีการศึกษา .....................................
ชั้นปี

รายวิชา

รหัสวิชา

ผู้สอน/
ผู้รับชอบรายวิชา

การทวนสอบ
ผลการเรียนรู้
มี
ไม่มี

ลายมือชื่อผู้
นําส่ง/วัน
เดือน ปี ที่ส่ง

ชั้นปีที่ ๑ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๒ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๓ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้นปีที่ ๔ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

…………………………………………………
(.....................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ...... / ....................... / ..........

…………………………………………………
(.....................................................)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ...... / ....................... / ..........

๖๗

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ .............. /……………..
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑.
๒.
๓.
๔.
:

.......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

หน้าที่ ๑. กําหนดเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
๒. กํ า หนดลั ก ษณะข้ อ มู ล แหล่ ง ข้ อ มู ล และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ วิ เ คราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
๓. กํ า หนดกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการทวนสอบระดั บ รายวิ ช าและปฏิ ทิ น การ
ดําเนินการทวนสอบ
๔. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นภาค
การศึกษา
๕. ประเมินผลการเรียนรู้และสรุปผลนําเสนออาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เพื่อนําข้อมูลไปประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.๗)
สั่ง ณ วันที่ ............................... พ.ศ. .................
(...........................................)
อธิการบดี

๖๘
แบบสรุปรายวิชาทีต่ ้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์
หลักสูตร ....................................... สาขาวิชา .......................................
คณะ ......................................
ปีการศึกษา .....................................
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตร
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จํานวน ................................ รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จํานวน ................................ รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จํานวน ................................ รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จํานวน ................................ รายวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ จํานวน ................................ รายวิชา
รวมทั้งสิ้น ................................ รายวิชา
กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ดังนั้น
คณะกรรมการประจําหลักสูตร กําหนดรายวิชาที่ทําการทวนสอบ จํานวน ..................................
รายวิชา ดังนี้
ที่ รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑

ชื่อรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ภาคการศึกษาที่ ๒

…………………………………………………
(.....................................................)
ประธานหลักสูตร
วันที่ ...... / ....................... / ..........

…………………………………………………
(.....................................................)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ...... / ....................... / ..........

๖๙
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการดําเนินการ
ทวนสอบ

รายวิชา

หัวข้อการทวนสอบ

สรุปผล

จํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ
รวม ............................... รายวิชา

ผลการทวนสอบ
มีความ
สอดคล้อง

ไม่มีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดปัญหา
ที่เกิด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
รวมทั้งสิ้น ............................... รายวิชา

ลงนาม ..................................................... ประธานหลักสูตร
(..................................................)
ลงนาม ..................................................... คณบดี
(..................................................)

๗๐
แบบรายงานการปฐมนิเทศ หรือการอมรมด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่
ชื่อ ................................... นามสกุล ................................... สังกัด ...............................................
ชื่อโครงการหรือ
หัวข้อ
ที่รับการอบรม

วัน/เดือน/
ปี

จัดโดย

สถานที่จัด

หัวข้อที่นําไปใช้
ในการเรียนการ
สอน

หลักฐาน
ประกอบ

ลงนาม ..................................................... ประธานหลักสูตร
(..................................................)

ลงนาม ..................................................... คณบดี
(..................................................)

๗๑
แบบรายงานการพัฒนาด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ
การเรียนการสอนของอาจารย์
ประจําปีการศึกษา ........................

ที่

สรุปผล

ชื่อ – สกุล

ชื่อโครงการ
หรือหัวข้อ
ที่รบั การ
พัฒนา

วัน/
เดือน/
ปี

จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ได้รบั การพัฒนา ..... คน

จัดโดย

สถานทีจ่ ดั

หัวข้อที่
นําไปใช้ใน
การเรียนการ
สอน

จํานวนอาจารย์ประจํา .....
คน

ลงนาม ..................................................... ประธานหลักสูตร
(..................................................)

ลงนาม ..................................................... คณบดี
(..................................................)

๗๒
แบบรายงานการพัฒนาด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ ................................... นามสกุล ................................... สังกัด ..............................................

ที่

สรุปผล

ชื่อ – สกุล

ชื่อโครงการ
หรือหัวข้อ
ที่รบั การ
พัฒนา

วัน/
เดือน/
ปี

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รบั การพัฒนา ..... คน

จัดโดย

สถานทีจ่ ดั

หัวข้อที่
นําไปใช้ใน
การเรียนการ
สอน

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน ..... คน
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แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตร...............................................
คณะ................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คําชี้แจง แบบประเมินมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 3 คุณภาพการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 4 กระบวนการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กรุณาทําเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร ต่ํากว่า ๕ ปี ๕ – ๑๐ ปี ๑๐ ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 อาจารย์
ตอนที่ ๒ ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ที่

รายการประเมิน

๑ การกําหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหาร
หลักสูตร
๒ การวางแผนการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง ระยะสั้ น
ระยะยาว
๓ การกํ า หนดขั้ น ตอนและการดํ า เนิ น งานตาม
แผนการบริหารหลักสูตร
๔ การติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
๕ การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและการประกั นคุณภาพ
หลักสูตร

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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ตอนที่ ๓ คุณภาพการบริหารหลักสูตร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ที่

รายการประเมิน

๑ จํานวนรับนักศึกษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับคุณวุฒิและจํานวนอาจารย์ในหลักสูตร
๒ การกําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความชัดเจน
๓ จํานวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงใน
หลักสูตร
๔ การจั ด รายวิ ช ามี ค วามเหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
๕ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
๖ อาจารย์ ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
และ/หรืออาชีพ
7 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการและลาศึกษาต่อ
8 การส่ ง เสริ ม สร้ า งบรรยากาศทางวิ ช าการ
ระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
9 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาได้มาตรฐาน
10 ระบบจั ด การรายวิ ช าให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
เหมาะสม
11 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอนของ
อาจารย์มีความเหมาะสม
12 การให้ข้อมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบของ
คณะและมหาวิ ท ยาลั ย ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว
13 ความเหมาะสมของการจั ดกิจ กรรมเพื่อสร้า ง
ความเข้ า ใจแก่ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในการ
พัฒนาผู้เรี ยนให้เป็นบั ณ ฑิตที่ พึงประสงค์ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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ตอนที่ ๔ กระบวนการบริหารหลักสูตร
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ที่

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

๑ การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิ ช า และประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี )
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
๒ การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
๓ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ กํ า หนดในมคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๔ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สําหรับนักศึกษา
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ประจําปีการศึกษา………………………..
หลักสูตร ...............................................................
คณะ …………………………………………………………………มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
_________________________________________________________________________
คําชีแ้ จง แบบประเมินนี้ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2. การประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร
โปรดอ่านและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
5 ระดับมากทีส่ ุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก
3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปาน
กลาง
2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย
ที่สุด
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
หญิง ชาย
2. ชั้นปีที่
1
2
3
4
5
6 ขึ้นไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
รายการประเมิน
1. หลักสูตร
1.1 กระบวนการรับนักศึกษามีความเหมาะสม (3.1)
1.2 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา (3.1)
1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร (5.1)
1.4 มีความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
(5.1)
1.5 มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
1.6 วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ
1.7 จํานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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1.8 ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชา
ที่สอน (5.2)
1.9 กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (3.2)
1.10 การแนะนําระบบการลงทะเบียนเรียนและการค้นข้อมูลด้าน
การจัดการศึกษา (3.2)
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
2. อาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ทปี่ รึกษา
2.1 อาจารย์ผสู้ อนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชา
ที่สอน
2.2 อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3 อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กําหนด
2.4 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
สม่ําเสมอ
2.5 อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้
เหมาะสม
2.6 นักศึกษาได้รับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด
แผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2.7 อาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของ
หลักสูตร
2.8 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
3. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

ระดับความพึงพอใจ
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ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชา
3.3 นําผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
3.4 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
3.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพ
และ/หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
3.6 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้น
เรียน
3.7 กิจกรรมที่นักศึกษาจัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณ
ที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม (๓.๒)
3.8 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
4. การวัดประเมินผล
4.1 วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน
4.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า
4.3 ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา
4.4 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่
หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย
กิจกรรม การวัดทักษะ การปฏิบัติงาน เป็นต้น
5. การเรียนรูต้ ลอดหลักสูตรได้พฒ
ั นาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.2 ด้านความรู้
5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
5.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
5.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
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รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

6. การจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา
6.1 นักศึกษาเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร หรือสาขาวิชาหรือไม่
ไม่เคย
เคย ระบุข้อ
ร้องเรียน………………………………………….............................................................................................
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อร้องเรียน
6.3 มีการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที
6.4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนมีความโปร่งใส/ยุติธรรม
6.5 การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
6.6 คุณภาพโดยรวมของการจัดการข้อร้องเรียน
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
7.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
7.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ
7.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ/ตํารา ห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษา
7.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7.5 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน
7.6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข
ขอขอบคุ
ณที่ท่านให้ควาามร่วมมือในกการตอบแบบประเมินนี้ีอย่างดียิ่ง
สรุปรวมคะแแนน
รายยการ
ความพึงพอใจจต่อการบริหารจั
า ดการหลักสู
ก ตร
1. หลักสูตร (10 ข้อ)
2. อาจารย์ผสอนและอาจ
สู้
ารย์ที่ปรึกษา (8 ข้อ)
3. การจัดการเรียนการสออนและกิจกรรมนักศึกษา (88
ข้อ)
4. การวัดประเมินผล (4 ข้อ)
5. การเรียนรูรูต้ ลอดหลักสูตรได้
ต พัฒนาคุณลักษณะทีพึพ่ งึ
ประสงค์ของผผู้เรียน (6 ข้อ)
อ
6. การจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ก (6 ข้อ)
7. สิ่งสนับสนนุนการเรียนรู/สภาพแวดล้
้/
อ
อมการเรี
ยนรู้
(6 ข้อ)
รวมคะแนนเฉฉลี่ยทั้ง 7 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)

คะแนนนรวม

คะแแนนที่ได้ (5 คะแนน)
……….. x 5 =
50
……….. x 5 =
40
……….. x 5 =
40
……….. x 5 =
20
……….. x 5 =
30
……….. x 5 =
30
……….. x 5 =
30

……………
…
……………
…
……………
…
……………
…
……………
…
……………
…
……………
…

สําหรับนักศึกษาผู้ร้องเรียน

แบบประเมินการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 25……
คณะ……………………………………….. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คําชี้แจงในการตอบแบบประเมิน
1. ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
2. กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. หลักสูตรสาขาวิชา...............................................................................................................
3. ชั้นปี
 ปี 1
 ปี 4

 ปี 2
 ปี 5

 ปี 3
 อืน่ ๆ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทีม่ ีต่อการจัดการข้อร้องเรียน
คําชี้แจง : ผู้รอ้ งเรียนมีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับความคิดเห็นที่
ผู้ร้องเรียน เห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนมากที่สุด ดังนี้
หัวข้อประเมิน
5
1. ได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อร้องเรียน
2. มีการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงที
3. ผลการจัดการข้อร้องเรียนมีความโปร่งใส/ยุติธรรม
4. การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
5. คุณภาพโดยรวมของการจัดการข้อร้องเรียน
รวมความถี่
คะแนน
คะแนนรวม

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คําชี้แจง
๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ ต อบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็ น จริ ง ทั้ ง นี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต
๑.๑ เพศ
 ๑) ชาย

 ๒) หญิง

๑.๒ อายุ
 ๑) ๒๐ – ๓๐ ปี

 ๒) ๓๑ – ๔๐ ปี

 ๓) ๔๑ – ๕๐ ปี

 ๔) มากกว่า ๕๐ ปี

๑.๓ คณะ .................................................................................................................
๑.๔ หลักสูตร............................................................................................................
๑.๕ สาขาวิชา............................................................................................................
๑.๖ ปีการศึกษา.............................................../ปีการศึกษาที่สําเร็จ........................
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ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด

รายการ

๑. หลักสูตร
(๑) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(๒) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
(๓) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่
ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
(๔) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(๕) วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิต
๒. กระบวนการคัดเลือกนิสติ
(๑) การกําหนดคุณสมบัติผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
มีความเหมาะสม
(๒) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความ
เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
๕

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

น้อย
๒

น้อย
ที่สุด
๑
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รายการ

(๓) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความ
เหมาะสม
๓. อาจารย์ผสู้ อน
(๑) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม
กับรายวิชาที่สอน
(๒) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
(๓) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
(๔) อาจารย์ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการ
พัฒนานิสิตได้อย่างเหมาะสม
(๕) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสํานึกใน
ความเป็นครู
๔. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(๑) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต
(๒) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต
(๓) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเพียงพอต่อนิสิต
(๔) ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
เพียงพอต่อนิสิต
(๕) สนามกีฬา ที่ออกกําลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือ
เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ
นิสิต

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
๕

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

น้อย
๒

น้อย
ที่สุด
๑
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ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
๕

๕. การจัดการเรียนการสอน
(๑) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(๒) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
(๓) วิธีการสอนส่งเสริมให้นสิ ิตได้ประยุกต์แนวคิด
ศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ
การเรียนการสอน
(๕) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาสากล
(๖) มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนิสิตที่มปี ัญหา
ทางการเรียน
๖. การวัดและประเมินผล
(๑) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
(๒) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
(๓) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม
๗. การเรียนรูต้ ลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ด้านความรู้
(๓) ด้านทักษะทางปัญญา
(๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

น้อย
๒

น้อย
ที่สุด
๑
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ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
๕

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

น้อย
๒

น้อย
ที่สุด
๑

(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๖) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ขอขอบคุณ ทีท่ ่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบประเมินโครงการสํารวจความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ต่อหลักสูตร.......................................
เรียน ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
หลักสูตร................................................... คณะ.......................................... มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป
คําชีแ้ จง แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
ใน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนีด้ ้วย
หลักสูตร................................
คณะ..................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หากมีปัญหา/ข้อสงสัย โปรดติดต่อ หลักสูตร............... โทร ......................
กรณีท่านไม่สะดวกในการส่งผลประเมินกลับคืนโดยระบบไปรษณีย์สามารถส่งไฟล์ได้ที่
email: ..............................................
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคําตอบลงในช่องว่างที่
กําหนดให้
1. ข้อมูลทั่วไปของผูป้ ระเมิน
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่ํากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 – 59 ปี
 60 ปีขนึ้ ไป
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ํากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
 อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………………………………
1.4 ประสบการณ์การทํางาน
 น้อยกว่า 3 ปี
 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี
 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
 10 ปีขนึ้ ไป
2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรผูป้ ระเมิน
2.1 ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน............................................................................
สถานที่ตั้ง................................................................................................................
................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................โทรสาร..........................................
2.2 ประเภทของหน่วยงาน
 ภาครัฐ
 รัฐวิสาหกิจ
 บริษัทเอกชน/กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
 มูลนิธิ / องค์กร
สารณกุศล
 โรงเรียนเอกชน
 อื่น ๆ ระบุ
……………………………..
2.3 ท่านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฐานะ
 เจ้าของกิจการ
 กรรมการผู้จัดการ
 ผู้อํานวยการ/ผู้อํานวยการกอง/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา หรือเทียบเท่า
 หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 ผู้รับผิดชอบงาน/พนักงาน
 อื่น ๆ ระบุ …………………………………………………………..
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2.4 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในหน่วยงาน (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 สอบข้อเขียน
 สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
 สอบปากเปล่าและสอบสัมภาษณ์
 สอบปฏิบัติและ
สอบสัมภาษณ์
 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
 ใช้ทุน
 พิจารณาจากประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และสัมภาษณ์
2.5 จุดเน้นที่สําคัญในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทํางานของหน่วยงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ระดับการศึกษา
 สาขาวิชาเอก
 สถาบันการศึกษา
 บุคลิกภาพ
 ความรู้ ความสามารถพิเศษ
 อื่น ๆ
ระบุ…………………………………
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียวโดยแบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.3 มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ และแสดงออกซึ่ ง
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอ
1.4 มี จิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ของ
องค์กรและสังคม
1.6 เคารพสิ ท ธิ แ ละยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้อื่น
2. ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทํางาน
2.1 มี ความรู้ความเข้า ใจในหลัก การ และทฤษฎี
ทางด้านฟิสิกส์
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเพื่อ
นําไปสู่ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
2.3 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันหรือการแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์
2.4 มีความรู้ความเข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชํานาญด้านฟิสิกส์อย่างต่อเนื่อง

มาก
ทีส่ ดุ

ระดับทีต่ ้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2.5 สามารถนําความรู้ทางฟิสิกส์ไปบูรณาการกับ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 สามารถนํ า ความรู้ ไ ปพั ฒ นานวั ต กรรมทาง
ฟิสิกส์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
. 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.3 มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ภ า ค ป ฏิ บั ติ ไ ป สู่ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนามและการปฏิบัติ งาน
จริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถในการนําความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้
ในการแก้ ปั ญ หา ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม
3.5 มีความสามารถในการนําความรู้ทางฟิสิกส์ไป
ใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและ
ฉับไว
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลาย และ
สนทนาฟังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นําหรือผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.4 วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
4.5 สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดี
4.6 สามารถนําความรู้ด้านฟิสิกส์ถ่ายทอดต่อสังคม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

มาก
ทีส่ ดุ

ระดับทีต่ ้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ
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มาก
ทีส่ ดุ

ระดับทีต่ ้องการ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น ในการสื่ อ สารได้
หลากหลาย ฟังภาษาไทย และต่างประเทศได้
5.2 มีความสามารถในการอ่าน แปลความหมาย
ประเมินและวิเคราะห์บทความทางฟิสิกส์และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

