
 

 

 

ประกาศคณะครุศาสตร 

เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และการกํากับติดตาม 

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

 เ พ่ือใหการ กํา กับ ติดตาม การดํ า เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

ในคณะครุศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความในขอ ๓๒ (๓)  

ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในและประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

จึงกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

 ๑. คณะแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ๒. กอนเปดภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรดําเนินการทบทวนในประเด็น ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ สรุปจํานวน/ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

  ๒.๒ สํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  ๒.๓ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  ๒.๔ ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และมคอ.๔) 

  ๒.๕ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ๒.๖ การวางแผนสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

  ๒.๗ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

 ๓. ระหวางภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณาและดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย 

  ๓.๒ การดําเนินการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  ๓.๓ การดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ๓.๔ การทําผลงานทางวิชาการของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพ 

  ๓.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

 



 

 ๔. ส้ินภาคการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณา และดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ การประเมินผูเรียน 

  ๔.๒ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  ๔.๓ ผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  ๔.๔ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (รายงานจํานวนนักศึกษาคงอยู ประเมินความพึงพอใจ 

ของนักศึกษา) 

  ๔.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

  ๔.๖ ประเมินผลทุกหลักสูตร ผานระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

  ๔.๗ ใหคณะกรรมการกํากับ ติดตาม รวบรวมแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของการ

ดําเนินงาน รวมท้ังการใหขอเสนอแนะ และแจงขอเสนอแนะใหหลักสูตรทราบ เพ่ือวางแผนการดําเนินการ

แกไข 

 ๕. ส้ินปการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรพิจารณา และดําเนินการในประเด็น ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ผลการประเมิน

จากผูใชบัณฑิต) 

  ๕.๒ การไดงานทําของบัณฑิต (รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต) 

  ๕.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย (รายงานจํานวนอาจารยคงอยูและประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย) 

  ๕.๔ ทบทวนผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหลักสูตรและจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และนําสงคณะภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นสุดปการศึกษา 

  ๕.๕ ทุกหลักสูตรบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 

 ๖. ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ทุก

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗. ใหคณะสงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประจํา

คณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะและวางแผนการ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 ๘. ใหทุกหลักสูตรนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

ภายในตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 



 ๙. ใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

 

 ท้ังนี้ มอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษามีหนาท่ีติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท) 

คณบดีคณะครุศาสตร 

    



 

ระบบและกลไกการดําเนินงานและกํากับตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เร่ือง ระบบและกลไก 

การรับนักศึกษา 

การรายงานผลการดําเนินงาน ใหเนนไป

ท่ีวัตถุประสงคของ มคอ.1 หรือ มคอ.2 

เปนสําคญั  

วาตองการนักศึกษาท่ีมีคณุสมบัติใดบาง 

และผลลัพธสุดทาย หลักสตูรได

นักศึกษาท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

หรือไม 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

   1. คณะฯ จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําสาขาวิชา เพ่ือรวมกันกําหนด

แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษา และหลักเกณฑการพิจารณาตางๆ โดยเนนท่ี

วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีระบุใน มคอ.1 และ มคอ.2  

   2. คณะฯ และหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประชาสมัพันธเชิงรุกไปยงั

กลุมเปาหมายท่ีหลักสตูรกําหนดไวในแผนการรับนักศึกษา 

   3. นําเสนอแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติ และหลักเกณฑการรบัตอสํานักสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

   4. อาจารยประจําหลักสตูรรวมกับสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร พิจารณาคณุสมบัติของผูเขาศึกษาตอ 

   5. อาจารยประจําหลักสตูรประเมินความพรอมของผูเขาศึกษาตอตามเกณฑการพิจารณาท่ี

หลักสตูรกําหนด หรือพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน และการสัมภาษณผูเขาศึกษาตอ 

   6. อาจารยประจําหลักสตูรเสนอผลการพิจารณาตอสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

การรายงานผลการดําเนินงาน 

   7. หลักสตูรทบทวนผลการรับนักศึกษา วาเปนไปตามเกณฑท่ีหลกัสูตรกําหนดหรือไม โดย

เปรียบเทียบกับผลลัพธท่ีไดกับแผนท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 

   8. หลักสตูรนําผลการทบทวนระบบการรับนักศึกษา ไปปรบัปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในป

การศึกษาถัดไป  

การเตรียมความพรอม 

กอนเขาศึกษา 

กิจกรรมเตรยีมความพรอม ควรเปน

กิจกรรมท่ีจดัใหกับผูเรียนท่ียังไมมคีวาม

พรอม หรือไมเปนไปตามเกณฑท่ี

หลักสตูรกําหนด ซึ่งกิจกรรมน้ีควร

เกิดข้ึนกอนเปดภาคเรียน หรือไมเกิน 1-

2 เดือนหลังจากเปดภาคเรียน 

การพิจารณาประเด็นการเตรียม 

ความพรอม 

    1) หลักสูตรตองพิจารณาวาจะตอง

เตรียมความพรอมเรื่องอะไร 

ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

   1. หลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑการพิจารณา และประเด็นเรื่องความ

พรอมของผูเขาศึกษาตอในหลักสตูร   

   2. หลักสูตรพิจารณานักศึกษาแรกเขาท่ีผานกระบวนการรับนักศึกษา โดยพิจารณาขอมลูจากการ

สอบสัมภาษณ หรือการทดสอบ  

   3. หลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมกิจกรรมการเตรียมความพรอม ใหกับนักศึกษาไมผานเกณฑ

การพิจารณาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

   4. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอกอนเปดภาคเรยีน หรือหลังจากเปดภาคเรยีนไม

เกิน 1 – 2 เดือน  

   5. หลักสูตรทบทวนผลการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษาตอ โดยประเมินจากความรู และทักษะ

ของนักศึกษาหลังจากเขารวมกิจกรรมเตรยีมความพรอม 

   6. นําผลการทบทวนไปปรับปรงุ และพัฒนาแผนการรับนักศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพรอมใน

ปการศึกษาถัดไป 



เร่ือง ระบบและกลไก 

    2) รูไดอยางไรวาผูเรียนมี/ไมมคีวาม

พรอม เชน มาจากการทดสอบ การ

สังเกต หรือสัมภาษณ 

    3) ทําอยางไรผูเรียนจึงจะมีความ

พรอม 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา

ปริญญาตรี 

การรายงานผลการดําเนินงาน ควรแสดง

ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษ  

ท้ังเรื่องของการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

และตารางการใหคําปรึกษา 

 

ระบบกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

ปริญญาตรี 

   1. หลักสตูรประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือกําหนดอาจารยท่ี

ปรึกษาแตละหมูเรียน เสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

   2. อาจารยประจําหลักสตูรไดรบัแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียนโดยมีหนาท่ีให

คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ดานการใชชีวิต การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดโดย

หลักสตูร  คณะ มหาวิทยาลัย  หรอืหนวยงานเครือขาย  และการเขารวมกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการ

พัฒนาผล  การเรียนรูท่ีคาดหวัง  (Expected  Learning  Outcome)  

   3. อาจารยท่ีปรึกษาประจาํหมูเรียน  เขารับการอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษา 

   4. อาจารยท่ีปรึกษาใหคาํปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา และบันทึกการใหคําปรึกษา

ไวเปนลายลักษณอักษร 

   5. อาจารยท่ีปรึกษาประจาํหมูเรียนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพัฒนาการควบคุม

การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

   6. หลักสตูรจดัทําระบบติดตามความกาวหนาผลการเรียนของนักศึกษา  ภาระงานดานวิชาการและ

วิชาชีพของนักศึกษา 

   7. หลักสตูรกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามความกาวหนาผลการเรยีนของนักศึกษา  ภาระงาน

ดานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา 

   8. หลักสูตร จัดสภาพแวดลอม ชองทางการใหคําปรึกษา และสรางสัมพันธภาพท่ีดี เพ่ือใหนักศึกษา

มีความสุขพรอมท่ีจะศึกษาไดตลอดหลักสูตร  

   9. อาจารยประจําหลักสตูร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการควบคมุการดูแล

การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

   10. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการควบคมุการดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 

หลักสตูรควรมีแผนการจดักิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ท่ีสงเสรมิทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อาจเปน

กิจกรรมท่ีบูรณาการในรายวิชา หรือ

ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  1. หลักสูตรจดัประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนานักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการสอนเพ่ือ

เสรมิสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือเสรมิสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีครบถวนท้ัง 4 กลุมหลัก ประกอบดวย ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานชีวิตและ

อาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ และทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 



เร่ือง ระบบและกลไก 

โครงการท่ีระบุในแผนงานโครงการ

กิจกรรม 

  2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหความเช่ือมโยงทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 กับ

โครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนกับรายวิชาตาง ๆ พรอมกับมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ 

  3. หลักสูตรสงเสริมหรือเสริมสรางทักษะการจัดการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมใหกับอาจารย

ผูสอนและผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูหรือจัด

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรยีนไดอยางเหมาะสม 

  4. อาจารยผูสอนจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

โดยจดัทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพ่ือเสรมิทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

  5. อาจารยผูสอน/ผูรับผดิชอบกิจกรรมเสริมหลักสตูรประเมินผลและจัดทํารายงานเสนอตอหลักสตูร 

  6. หลักสูตรประชุม ทบทวน เพ่ือประเมินผลการพัฒนานักศึกษาและการเสริมทักษะการเรยีนรูใน

ศตวรรษท่ี 21  

  7 . นําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารย

ประจําหลักสูตร 

การรายงานผลการดําเนินงาน หลกัสูตร

ตองรายงานระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูร ท้ังในกรณีท่ีรับ

อาจารยใหม และกรณีท่ีมีการ

ปรับเปลีย่นจากอาจารยภายใน  หากมี

การเปลีย่นแปลงอาจารยประจํา

หลักสตูร ตองจัดทํา สมอ.08 เสนอตอ

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ภายใน 60 วัน (นับจากวันท่ีอาจารย

ประจําหลักสตูรคนเดิมออก) 

** กรณีท่ีไมมีการรับหรือแตงต้ัง

อาจารยประจําหลักสูตรใหม หลักสูตร

ไมจําเปนตองรายงานผลการ

ดําเนินงานในประเด็นนี ้

ระบบและกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  

  1. หลักสตูรกําหนดคณุสมบัติท้ังดานคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู ความสามารถ และประสบการณ

ใหสอดคลองกับความตองการหลกัสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร และนําเสนอ

คุณสมบัติตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัคร   

  2. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัตผิูสมคัร และมหาวิทยาลัยดําเนินการ

จัดหาผูสมัครตามคณุสมบัติท่ีกําหนด 

  3. หลักสตูรดําเนินการตรวจสอบความรูความสามารถของผูสมัคร อาจใชวิธีการสัมภาษณ , สอบ

ขอเขียน , สอบสอน โดยดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย  

  4.  หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก หลักสูตรดําเนินการปรับเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสตูรโดยจดัทํา สมอ.08 เสนอตอมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ภายใน 60 วัน (นับจากวันท่ีอาจารยประจําหลักสูตรคนเดิมออก) และนําเสนอตอ สกอ. เพ่ือรบัทราบ

ใหความเห็นชอบ  ในกรณีท่ีมีอาจารยประจําสาขาวิชา ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ

หลักสตูรอยูแลว ใหดําเนินการจัดทํา สมอ.08 ไดเลย โดยไมจําเปนตองดําเนินการในขอ 1 - 3 

  5. อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน และนําผลการทบทวนการดําเนินงาน

มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสตูร 

ระบบการบริหารอาจารย 

การกําหนดบทบาท หนาท่ีและความ

รับผิดชอบของอาจารยประจาํหลกัสูตร

ควรดําเนินการกอน 

เปดภาคเรียน 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

  1. หลักสูตรประชุมเพ่ือรวมกันทบทวน และกําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยประจาํหลักสูตร และ

ดําเนินการจัดทําแผนการบรหิารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสตูร และแผนความตองการพัฒนา

ตนเองรายบุคคล 



เร่ือง ระบบและกลไก 

** หลักสูตรควรมีแผนการบริหารและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร และ

สอดคลองกับแผนฯของคณะ และ

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ควรมี

ความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล 

  2. หลักสูตรดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสูตร และแผนความ

ตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล 

  3. หลักสตูรประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบการบริหาร การสงเสริมและพัฒนาอาจารยของ

หลักสตูร (ผลการประเมินฯนําเสนอในตัวบงช้ีท่ี 4.3) 

  4. หลักสตูร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสตูร 

และแผนความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล และนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการบรหิารอาจารย 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

หลักสตูรควรมีแผนการบรหิารและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร และ

สอดคลองกับแผนฯของคณะ และ

อาจารยประจําหลักสตูรทุกคน ควรมี

ความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  1.  หลักสตูรประชุมเพ่ือรวมกันทบทวน และกําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร และ

ดําเนินการจัดทําแผนการบรหิารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสตูร และแผนความตองการพัฒนา

ตนเองรายบุคคล ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา       การทําผลงานทางวิชาการ  

การเขารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ใหสอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใชในการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง  

  2.  ดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสตูร และแผนความตองการพัฒนา

ตนเองรายบุคคล  

  3. หลักสตูรจดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในหลักสูตร โดยนําองคความรูตางๆท่ีไดรับ

หลังจากเขารวมการอบรม สมัมนาทางวิชาการและวิชาชีพ มาแลกเปลี่ยนกัน 

  4. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารยระดับหลักสตูร 

และแผนความตองการพัฒนาตนเองรายบุคคล และนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

การออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

รายวิชาในหลักสูตร และ 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

การรายงานผลการดําเนินงานในตวับาง

ช้ีน้ี ใหพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด ไม

ตองแยกประเด็น แตควรเนนไปท่ี

ประเด็นเรื่อง การทําใหหลักสูตรมี

ความทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและความ

ตองการของประเทศ 

 

ประเด็นของการปรับปรุงหลักสูตร 

- การปรับเน้ือหาสาระรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาใน

ระบบและกลไกการออกแบบหลกัสูตรและเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร  

กรณีปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

  1.  รวบรวมขอมลูท่ีไดจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ในปท่ีผานๆมา โดยมาจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูใชหลักสตูร ประกอบดวย นักศึกษา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ

ผูใชบัณฑิต รวมไปถึงศึกษานโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมีความเปลีย่นแปลงอยูตลอด การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความตองการของตลาดแรงงาน 

  2.  คณะฯ และหลักสูตรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูใชบัณฑิต โดยใหเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

  3.  ดําเนินการยกรางหลักสตูร  โดยใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (มคอ.1 

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) และขอมูลท่ีมาจากการสอบถามความคดิเห็นของผูใชหลักสูตร ในขอ 1  

  4.  พิจารณาวัตถุประสงคและจดุเนนของหลักสตูร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ (มคอ.1 ครุ

ศาสตร/ศึกษาศาสตร) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก ความกาวหนา

ทางวิทยาการ หรือเทคโนโลยี ศาสตรท่ีจาํเปนสาํหรับหลักสตูร จดุเนนของหลักสูตร หรือนโยบายของ

คณะ 



เร่ือง ระบบและกลไก 

หลักสตูร หรือการปรับแผนการเรยีน

สามารถปรับไดตลอดทุกปหรือทุกภาค

การศึกษา 

- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จะ

ดําเนินการเมื่อครบรอบระยะเวลาของ

การใชหลักสตูร คือ 5 ป  

ไมเกิน 6 ป 

 

  5.  ออกแบบรายวิชา และโครงสรางหลักสูตร  โดยจัดทําคําอธิบายรายวิชาใหทันสมยัตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ท่ีสังเคราะหไดจาก ขอ 4 และ  กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

Learning  outcome  ในรายวิชาน้ันๆ  

  6.  พิจารณารางหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

  7.  ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนําเสนอสภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ

  8.  หลักสูตรประชุมทบทวนผลการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

  9.  ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสตูรและการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ และ 

นําผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

 

ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ และ

ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร  

กรณีปรับปรุงโครงสรางรายวิชา สาระรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ฯลฯ จาก

หลักสูตรท่ีผานการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาแลว 

  1. ประชุมทบทวนเน้ือหาสาระรายวิชา ความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลงดานนโยบายตาง ตลาดแรงงาน ความตองการของทองถ่ิน ความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยี ทักษะท่ีจําเปนในปจจบัุน รวมไปถึงศาสตรการสอนหรือเทคนิคตางๆท่ีจะทําใหผูเรียน

เกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคของหลักสตูร และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา หรือผล

ประเมินการสอน 

  2. ปรับปรุงโครงสรางรายวิชา สาระรายวิชา คําอธิบายรายวิชา แผนการเรียน ฯลฯ หรือออกแบบ

รายวิชาท่ีมาจากการทบทวนรวมกันของอาจารยในหลักสตูรตามขอ 1  

  3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 / มคอ.4 ในรายวิชาท่ีการปรับปรุงหรือรายวิชาใหม  

  4. นําผลการจดัการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรยีน/ผูสอน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

มาใชเปนขอมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาน้ันๆ 

  5. ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร

สาขาวิชาน้ันๆ และนําผลการทบทวนมาปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปการศึกษาถัดไป 

การกําหนดผูสอน 

 

ระบบและกลไกการกําหนดผูสอน 

  1. หลักสูตรจดัประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน เพ่ือรวมกันกําหนดผูสอนในรายวิชาท่ีเปดสอนในป

การศึกษาน้ันๆ โดยคํานึงถึงประสบการณการสอน สาขาวิชาท่ีสําเรจ็การศึกษา ความเช่ียวชาญและ

ชํานาญ และอาจรวมไปถึงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอนดวย โดยการในกรณีท่ีจําเปนตองมี

อาจารยพิเศษ ควรคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและความเช่ียวชาญในรายวิชาน้ันๆ  

  2. หลักสูตรดําเนินการจัดสงภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือจดัทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และ

ตารางสอนสําหรบัอาจารยผูสอน 



เร่ือง ระบบและกลไก 

  3. หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจดัทํา มคอ.3 ในรายวิชาท่ีอาจารยผูน้ันเปนคน

รับผิดชอบ และกําหนดสงกอนเปดภาคการศึกษา โดยใหประธานหลักสูตรเปนผูรวบรวมนําสงให

ผูรับผิดชอบระดับคณะ เพ่ือนําไปเผยแพรใหกับนักศึกษา และเผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ 

  4. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนดผูสอน โดยมีการนําผล

การประเมินการสอนมาเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตางๆ เมื่อสิ้นภาค

การศึกษา 

  5. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาค

การศึกษาตอไป 

การกํากับติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ

สอน 

ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ  

มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

  1. คณะและหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3) โดยเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนท้ังหลักสูตร (จัดลําดับ รายวิชา ในแตภาคการศึกษา) 

โดยระบุกิจกรรมการเรยีนการสอนหลัก 

  2. คณะฯ จัดทําประกาศ เรื่อง การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 

, มคอ.6 และ มคอ.7 และเผยแพรใหอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนทุกคนรับทราบ และ

ใหเปนแนวปฏิบัตริวมกันท้ังคณะฯ 

  3. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ตรวจสอบความสอดคลองของแผนการจดัการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum mapping) กลยุทธการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุก

รายวิชา ใหสอดคลองกับ มคอ.2 กอนการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

  4. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจดัสง มคอ.3 และมคอ.4 มายังประธาน

หลักสตูร โดยประธานหลักสูตรจะเปนผูรวบรวมขอมลูและจัดสงใหผูรับผิดชอบระดับคณะฯ กอนเปด

ภาคการศึกษา 15 วัน  

  5. อาจารยผูสอนช้ีแจงรายละเอียดแผนการเรยีนรู มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบให

นักศึกษาทราบ และดําเนินการจัดการเรยีนการสอนตามฯ 

  6. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

  7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และการจดัการเรยีนการสอนในภาค

การศึกษาถัดไป 

การจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีท่ีมี 

การบูรณาการกับการวิจัย  

การบริการวิชาการทางสังคม  

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1. อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจตางๆ ประกอบดวย ดานการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  2. หลักสตูรกําหนดรายวิชา/เน้ือหา เช่ือมโยงกับโครงการ/กิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการโดยหลักสูตร

หรือรวมกับคณะ/มหาวิทยาลัยเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 



เร่ือง ระบบและกลไก 

ควรรายงานกิจกรรมการจดัการเรยีน

การสอนท่ีมีการ 

บูรณาการกับการวิจยั การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

* โดยตองบูรณาการครบท้ัง   

3  ดาน 

  3. กําหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ท่ีระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจ

ดานงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาจะเกิด

ข้ึนกับนักศึกษา และกําหนดลักษณะของการบูรณาการกับพันธกิจตางๆหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ

ใหชัดเจนใน มคอ.3 

  4. ดําเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  5. จัดทํารายงานผลการดาํเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจตางๆ  

  6. จัดทํารายงานผลการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ 

  7. ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ี

มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  8. นําผลการทบทวนการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ี

มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมา

ปรับปรุงเพ่ือใชในภาคเรยีนถัดไป 

การประเมินผลการเรียนรูตาม 

กรอบมาตรฐาน 

 

**เกณฑการประเมินผล มี 2 เกณฑ 

ดังนี้ 

- รายวิชาท่ีผูสอนเก็บคะแนน 60:40 

(รายวิชาท่ีเปนทฤษฎ)ี ใหเกรด A อยูท่ี

คะแนน 80-100 

- รายวิชาท่ีผูสอนเก็บคะแนน 70:30 

(รายวิชาท่ีเนนปฏิบัติ) ใหเกรด A อยูท่ี

คะแนน 90-100  

 

ระบบและการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประชุมวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน  และรูปแบบการวัด

และประเมินผล  เกณฑการประเมนิ  และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรยีนท่ี

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3, มคอ.4) ของรายวิชาท่ีจัดการเรยีนการสอนในภาคเรียนน้ันๆ 

  2. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจดัสง มคอ.3, มคอ.4 มายังประธาน

หลักสตูร กอนเปดภาคการศึกษา 15 วัน โดยประธานหลักสตูรจะเปนผูรวบรวมขอมูลและจดัสงให

ผูรับผิดชอบระดับคณะฯ  

  3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการจดัการเรยีนการสอน และประเมินผลลัพธ

การเรยีนรูของผูเรียน ตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวใน มคอ.3    

  4. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลลัพธการ

เรียนรูของผูเรียน  

  5. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนดําเนินการสอบ Exit exam ตามเกณฑการประเมินผล

ลัพธการเรียนรู ท่ีเปนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ีระบุไวในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) 

  6. หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ันๆ อาจารยประจําหลักสตูรและอาจารย

ผูสอนดําเนินการจดัทํา มคอ.5, มคอ.6 ภายใน 30 วัน  

  7. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตดิตามผลการจดัการเรยีนการสอน และประเมิน

ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

  8. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุม ทบทวนผลการดําเนินงาน การจัดการเรยีน

การสอน การประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ

ดําเนินงาน  



เร่ือง ระบบและกลไก 

  9. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน นําผลการทบทวนผลการดําเนินงาน การจัดการเรยีน

การสอน การประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ

ดําเนินงาน มาวางแผนและปรับปรุงการเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางใน

ปการศึกษาถัดไป 

การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

ระบบและการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  1. หลักสตูรและคณะครุศาสตร  ดําเนินการประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนการดาํเนินงาน วิธีการ เกณฑ 

และเครื่องมือท่ีจะใชในการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

  2.  คณะครุศาสตร ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ซึ่งประกอบดวย  ตัวแทนอาจารยประจําหลักสตูร  และบุคลากรภายในหรือภายนอก

หลักสตูร หรือภายนอกคณะ  โดยเปนผูท่ีมีคณุวุฒิสมัพันธกับสาขาวิชา เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

  3.  คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดําเนินการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้สุดภาคการศึกษา โดยพิจารณา

จากวิธีการการประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน เกณฑการตัดสนิ และเครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมินผล ท่ีระบุไวใน มคอ.3 ของรายวิชาน้ันๆ โดยผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนตอง

สอดคลองกับผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome) 

  4. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา แจงผลการทวนสอบใหกับ

หลักสตูรและคณะฯ ทราบ 

  5. หลักสูตรฯ รวมกันทบทวนผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

  6. นําผลการทบทวนผลการดําเนินงานและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษา รวมกันวางแผนและปรับปรุงแกไขวิธีการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา ใหได

ผลลัพธท่ีเปนไปตามท่ีหลักสตูรกําหนด 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินหลกัสูตร 

ระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร  

  1. คณะฯ จัดทําประกาศ เรื่อง การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 , มคอ.4 , มคอ.5 

, มคอ.6 และ มคอ.7 และเผยแพรใหอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนทุกคนรับทราบ และ

ใหเปนแนวปฏิบัตริวมกันท้ังคณะฯ รวมถึงปฏิทินการติดตามการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย

อาจารยผูสอน ในแตละภาคการศกึษา ท่ีมีการกําหนดเวลาในการจดัสง    มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, 

มคอ.6 และ มคอ.7 

  2. หลักสตูรฯ ดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียน ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย/คณะฯ กําหนด 

  3. นักศึกษาดําเนินการประเมินการสอนอาจารยในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน หรืออ่ืนๆ 

  4. หลังจากมหาวิทยาลยัฯ/คณะฯ แจงผลประเมินการสอนของอาจารยใหอาจารยแตละคนรับทราบ

แลว อาจารยําผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห และปรับปรุงหรอืพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลของตนเองโดยตองระบุผลการประเมินฯและวิธีการปรับปรุงแกไขใน มคอ.5 

และจัดสง มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน 



เร่ือง ระบบและกลไก 

  5. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน 

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ในปการศึกษาน้ันๆ 

  6. อาจารยประจําหลักสูตรมีการประเมินผลการดาํเนินงานตามกระบวนการประเมินผลการจดัการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7) โดยพิจารณาความสอดคลองใน มคอ.5,  มคอ.6 กับ 

มคอ.3, มคอ.4 และมคอ.2 และมคอ.1 

  7. ประธานหลักสตูรประชุมอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอน เพ่ือแจงผลการประเมินจา

กมคอ.7 เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และปรับปรุงมคอ.3 และมคอ.5 

  8. หลักสตูรนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

สนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน ควรสะทอนใหเห็นวา 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนดังกลาวน้ัน มี

ความจําเปนตอการจดัการเรียนการสอน

ของหลักสูตรอยางไร และจะสงผลให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพไดอยางไร 

* การสํารวจและจัดทําแผนความ

ตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรควรดําเนินการกอนการเปด

ภาคเรียน 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  1. หลักสตูรจดัประชุม เพ่ือสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  และจดัทําแผนความ

ตองการครุภณัฑ วัสดุ หรือสิ่งกอสรางท่ีจะสนับสนุนในดานการจัดการเรยีน 

  2. หลักสตูรดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ ประเภทงบลงทุนครุภณัฑ สิ่งกอสรางตามกรอบ

ระยะเวลาการเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลยั ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โดยระบุความ

จําเปนของครุภณัฑดังกลาวและเรยีงลําดับความสําคญัของครุภณัฑหรือวัสดุท่ีหลักสตูรตองการ และ

จัดสงขอมูลใหคณะฯ เพ่ือรวบรวมสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

  3. หลักสตูรดําเนินการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

  4. ในกรณีท่ีเปนหองปฏบัิติการ หรือหองสมุด หลักสตูรมีการจดัทําคูมือการใชงานและใหนักศึกษาได

ทดลองใชกอนการใชจริง 

  5. หลักสตูรประเมินความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หรือครภุัณฑ

ตางๆ โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาทุกช้ันป และอาจารยประจําหลักสูตร 

  6. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลกัสูตรประชุมทบทวนผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนท่ีหลักสตูร

กําหนดไวหรือไม รวมท้ังนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชเปนขอมูลเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา

ในปการศึกษาถัดไป 
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