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   แผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1.1 1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  1.ตรวจสอบและทบทวนจ านวนอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 
(จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ส าหรับปริญญาตรี และ
ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ส าหรับปริญญาโทและเอก เป็น
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตร
ไม่ได)้ 
2.ตรวจสอบและทบทวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ยอ้นหลงั 5 ปี  

 ใหร้ะบุอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 ใหร้ะบุวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตร 
 ใหร้ะบุวนัท่ี สกอ./สภาวิชาชีพ รับทราบ
หลกัสูตร 

 กรณีมีการปรับปรุง อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรควรระบุ  1) บนัทึกขอ้ความท่ี
หลกัสูตรส่ง สมอ 08 ไปยงัมหาวทิยาลยั หรือ 
2) วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัและ สกอ.
รับทราบ 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 1.   ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
2.ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ยอ้นหลงั 5 ปี (อย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั) 

1.  เอกสารแสดงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตร 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  เอกสาร/หลักฐานแสดงคุณวุฒิของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (อยา่งนอ้ย 2 ใน 5 คน ตอ้งมี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
กวา่ ผศ.) (เฉพาะ ป.ตรี) 
3.  เอกสาร/หลักฐานแสดงคุณวุฒิของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย 3 คน ต้องมี
คุณวฒิุปริญญาเอก หรือต าแหน่ง ศ. ข้ึนไป) (เฉพาะ 
ป.เอก) 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
4.เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั) 
5.อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 ตอ้ง
มีประสบการณ์ในดา้นการปฏิบติัการ 

3.  คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 .   ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
2.ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ยอ้นหลงั 5 ปี (อย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปียอ้นหลงั) 

1.  เอกสารแสดงรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 
2.  เอกสาร/หลักฐานแสดงคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (อย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป) (เฉพาะ               
ป.โท) 
3.เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั) 
 

4.  คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอนให้
ถู ก ต้อ ง และครบถ้วน  ใ น เ ร่ื อ ง  คุ ณสมบั ติ  
ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การท า
วจิยั 

1.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาโทหรือต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ ผศ. (เฉพาะ ป.โท) 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกหรือต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ รศ. (เฉพาะ ป.เอก) 
3.  หลกัฐานแสดงประสบการณ์การสอน 
4. หลักฐานแสดงประสบการณ์การท าวิจัย เช่น 
ผลงานวจิยั 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5.  คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ 
 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

1.  เอกสารแสดงการเป็นอาจารยป์ระจ า และค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและการ
คน้ควา้อิสระ 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

   2.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอก หรือต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ รศ. 

  

3. หลักฐานแสดงประสบการณ์การท าวิจัย เช่น 
ผลงานวจิยั 

6.   คุณสมบัติของอาจารย์ ท่ีป รึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) 

1.  ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วมใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

1.  เอกสารแสดงการเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  ค  าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
3.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอก หรือต าแหน่ง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ รศ. 
4.  หลกัฐานแสดงประสบการณ์การท างานวจิยั เช่น 
ผลงานวจิยั  

7 .   คุ ณสมบั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู ้ส อบ
วทิยานิพนธ์   

1 .   ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู ้สอบ
วทิยานิพนธ์ ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

1.  เอกสารแสดงการเป็นอาจารย์ประจ า และ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  ค  าสัง่แต่งตั้งผูส้อบวทิยานิพนธ์ 
3.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอก หรือต าแหน่ง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ รศ. 
4.  หลกัฐานแสดงประสบการณ์การท างานวจิยั เช่น 
ผลงานวจิยั  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
8.  การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

1.  ตรวจสอบผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

1.  รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา  
2.สรุปผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของผู ้ส า เ ร็จ
การศึกษา (ช่ือผูตี้พิมพ์/ช่ือผลงาน/วดป.ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่/แหล่งตีพิมพ)์ 

9.  ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
แ ล ะ ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บณัฑิตศึกษา 

1.  ตรวจสอบภาระงานอาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการคน้ควา้อิสระ (วิทยานิพนธ์ อาจารย ์1 ต่อ 
นักศึกษา 5 คน การค้นควา้อิสระ อาจารย์ 1 ต่อ 
นักศึกษา 15 คน หากเป็นทั้ง 2 ประเภท ให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่า 
การคน้ควา้อิสระ 3 คน) 

1.   เอกสารแสดงภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

ก่อนแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 

10 .  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.  กรณีท่ียงัไม่ถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุง ให้
ตรวจสอบและจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตอ้งไม่เกิน 5 ปี) 
2.  กรณีท่ีมีการปรับปรุงปีท่ีถูกประเมินให้รายงาน
ผลการปรับปรุงว่าอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการ
ใด โดยจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงใหแ้ลว้เสร็จเพื่อ
ใชง้านในปีท่ี 6 

1.  แผนการปรับปรุงหลกัสูตร ไม่เกินรอบระยะ
ปรับปรุง 5 ปี 

 
2.  รายงานความกา้วหนา้การปรับปรุงหลกัสูตร 
3.  ถา้ปรับปรุงเสร็จแลว้ในปีท่ีถูกประเมินให้แนบ
หลกัสูตรฉบบัปรับปรุงท่ี สกอ. รับทราบ 
 

 1.  อาจารยจ์ดัท า มคอ.3 และ 4 (หลกัสูตรรวบรวม
และส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ก่อนเปิดเทอม) 
และติดตามขอขอ้มูล มคอ.3 และ 4 วชิาศึกษาทัว่ไป 
(GE) 

1.  มคอ.3 และ 4 (รวมทั้งวชิา GE) พ.ค.62 และ ต.ค.62  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2.  จัดประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80) ควรจะมีวาระดงัน้ี 

1)  สรุปผลการจดัท า มคอ.3 และ 4  
2)  วางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีพบในภาคการศึกษา

หรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ตามท่ีระบุไวใ้น มคอ.5, 6 
และ 7 โดยจดัท าแผนและแนวทางแกไ้ขและระบุ
ผูรั้บผิดชอบใหช้ดัเจน 

3.)  ตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 ของภาคการศึกษา
นั้น ๆ ว่าถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตามท่ีระบุไวใ้น มคอ.5 และ 6 
ของปีการศึกษาท่ีผา่นมาหรือไม่ 

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร หรือ รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

พ.ค.62 และ ต.ค.62  

 3.  จดัท า มคอ.5 และ 6 (ภายใน 30 วนั หลงัเสร็จ
ส้ินภาคการศึกษา ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 
และติดตามขอ มคอ.5 และ 6 วชิาศึกษาทัว่ไป 

3.  มคอ.5 และ 6 (รวมทั้งวชิา GE) พ.ย.– ธ.ค. (1/62) 
เม.ย. – พ.ค. (2/62) 

 

4.  จดัประชุมหลกัสูตรหลงัเสร็จส้ินภาคการศึกษา 
(อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80) ควรมีวาระดงัน้ี 
1) สรุปผลการจดัท า มคอ.5 และ 6 
2) หารือถึงปัญหาท่ีพบในภาคการศึกษา พร้อม

ทั้ งวางแผนการแก้ไขปัญหา โดยจัดท าแผนและ
แนวทางการแกไ้ข พร้อมทั้งระบุผูรั้บผิดชอบ 

4.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร หรือ รายงานการประชุมอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

พ.ย.– ธ.ค. (1/62) 
เม.ย. – พ.ค. (2/62) 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
5.  จดัท า มคอ.7 (หลงัเสร็จส้ินปีการศึกษา) (ตวับ่งช้ี 
TQF ขอ้ 1-5 ตอ้งด าเนินการใหผ้า่นทุกตวั) 

5.  มคอ.7 มิ.ย. - ก.ค.63  

6.  กรณีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กบั อาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นคนละชุดกัน ให้จัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประจ า
ทุกๆ เดือน และประชุมผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อยา่ง
น้อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เ พ่ือติดตามและ
ทบทวนการด า เ นินงานของหลักสูตร  แต่ถ้า 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผูรั้บผิดชอบ
หลักสูตร  เ ป็นชุด เ ดียวกัน  ห รือผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรเพ่ิม 

6.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/รายงานการประชุมอาจารยห์ลกัสูตร 

ทุกเดือน/อยา่งนอ้ย
เทอมละ 2 คร้ัง 

 

 

7.  เอกสารเพ่ิมเติม 7. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรา
รับทราบ หรือผา่นระบบ CHE-Co 

ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

8. หนงัสือท่ี สกอ. แจง้รับทราบหลกัสูตร (ถา้มี) 
9. กรณีหลักสูตรยงัไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มี
หนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. 
และรายงานประชุมสภาท่ีอนุมติั/ให้ความเห็นชอบ
หลกัสูตร 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ส ารวจคุณลกัษณะบณัฑิต 5 ดา้น ตามกรอบ TQF 
จากผูใ้ชบ้ณัฑิต (จ านวนบณัฑิตท่ีรับการประเมิน) 

1.  เอกสารแสดงผลการส ารวจผูใ้ชบ้ณัฑิต ก่อนผูส้ าเร็จ
การศึกษาข้ึน

ทะเบียนบณัฑิต 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(เฉพาะปริญญาตรี) 

1.  สรุปผลภาวการมีงานท าของบณัฑิตปริญญาตรี  1.  เอกสารสรุปผลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  ก่อนผูส้ าเร็จ
การศึกษาข้ึน

ทะเบียนบณัฑิต 

 

2.2 ผล ง านขอ งนั ก ศึ กษ า และผู ้ส า เ ร็ จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ (เฉพาะปริญญาโท) 

1.  ตรวจสอบและรวบรวมผลงานตรีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนักศึกษาและผู ้ส าเร็จการศึกษา (ปี
ปฏิทิน) 

1.  เอกสารสรุปผลงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ระบุรายช่ือนักศึกษาและผู ้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ตี พิมพ์/ ช่ือผลงานท่ี ตีพิมพ์/วดป. ท่ี ตี พิมพ์/ค่ า
น ้ าหนกัคุณภาพผลงาน) 

ก่อนและหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

 

2.  สรุปรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา 2.  เอกสารแสดงรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.
โท 

หลงัส าเร็จการศึกษา 

2.2 ผล ง านขอ งนั ก ศึ กษ า และผู ้ส า เ ร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เฉพาะปริญญา
เอก) 

1.  ตรวจสอบและราบรวมผลงานตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนักศึกษาและผู ้ส าเร็จการศึกษา (ปี
ปฏิทิน) 

1.  เอกสารสรุปผลงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ระบุรายช่ือนักศึกษาและผู ้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ตี พิมพ์/ ช่ือผลงานท่ี ตีพิมพ์/วดป. ท่ี ตี พิมพ์/ค่ า
น ้ าหนกัคุณภาพผลงาน) 

ก่อนและหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

 

2.  สรุปรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา 2.  เอกสารแสดงรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.
เอก 

หลงัส าเร็จการศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
 1.  สร้างระบบและกลไกการรับนกัศึกษา 1.  สร้างระบบ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการรับเขา้

นกัศึกษา 
1.  เอกสารแสดงระบบการรับสมคัรนกัศึกษา ก่อนภาคการศึกษา 

1/2562 
 

2.  ก าหนดคุณสมบัติของผูส้มคัรและหลกัเกณฑ์
การคดัเลือก 

2.  เอกสารแสดงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
คดัเลือก 

ก่อนภาคการศึกษา 
1/2562 

 

3.  แต่งตั้ง/มอบหมายผูค้วบคุม ดูแล ประชาสมัพนัธ์ 
รับสมคัร การจดัสอบ เพื่อขบัเคล่ือนระบบการรับ
สมคัรใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

3.  ค  าสั่งแต่งตั้ ง/การหมอบหมายผูรั้บผิดชอบใน
การรับสมคัรนักศึกษา/ประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรับสมคัรนกัศึกษา 

ก่อนภาคการศึกษา 
1/2562 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
4.  วางแผนและเป้าหมายการรับสมคัรนกัศึกษาใน
แต่ละปีใหช้ดัเจน 

4.  เอกสารแสดงแผนการรับนกัศึกษา ก่อนภาคการศึกษา 
1/2562 

 

2.  น าระบบไปใช ้ 5.  ด าเนินการรับสมัคร/การจัดสอบ(การสอบ
ขอ้เขียน,การสอบปฏิบติั,การสอบสัมภาษณ์) /การ
คดัเลือกต่าง ๆ 

5.  ประกาศการรับสมคัร ช่วงรับสมคัร นศ.  

3.  การประเมินกระบวนการ 6.  ประเมินกระบวนการรับสมคัรนกัศึกษา เช่น จดั
ประชุมเพื่อสรุปผลการรับนักศึกษา และพิจารณา
กระบวนการต่าง ๆ อาทิ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการคดัเลือก การประชาสัมพนัธ์ การรับสมคัร 
การจัดสอบ อ่ืน ๆ และจัดท าแผนการปรับปรุง
พฒันา 

6.  รายงานการประชุม/เอกสารเปรียบเทียบแผน 
และผลการรับนักศึกษา/แผนการปรับปรุงพฒันา
กระบวนการรับสมคัรนกัศึกษา 

ภาคการศึกษา 
1/2562 

 

7 .   จัดประ ชุม เพื่ อส รุปผลการ รับนัก ศึกษา 
(หลกัสูตร) 

7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ภาคการศึกษา 
1/2562 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 8.  ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ตามแผนการปรับปรุงพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ี
ผา่นมา 

8.  เอกสารปรับปรุงกระบวนการนักศึกษาตาม
แผนการปรับปรุงพฒันา 
 

ภาคการศึกษา 
2/2562 

 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1.  สร้างระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้ศึกษา 

1.  สร้างกระบวนการในการใหค้วามรู้ ความเขา้ใน
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันกัศึกษาก่อน
เข้า ศึ กษา  และก าหนดผู ้ รั บผิ ดชอบในการ
ด าเนินการ 

1.  เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา/ค าสั่งหรือการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษา 

ก่อนหรือระหวา่ง
ภาคการศึกษา 

1/2562 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
2.  น าระบบไปใช ้ 2.  จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างความรู้ความ

เขา้ใจเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษา
ก่อนเขา้ศึกษา 

2.  สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการสร้างความ รู้ความเข้าใจแก่
นกัศึกษา 

ก่อนหรือระหวา่ง
ภาคการศึกษา 

1/2562 

 

3.  การประเมินกระบวนการ 3.  ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา เช่น ส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาปี 1 ต่อ
กิจกรรม/โครงการการเตรียมความพร้อมของส านกั
ส่งเสริมวิชาการฯ หรือหลกัสูตร และจัดประชุม
สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อจดัท าแผนการปรับปรุง
พฒันา 

3.  ผลการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษา/รายงาน
การประชุม/แผนการปรับปรุงพฒันากระบวนการ
เตรียมความพร้อมในปีถดัไป 

ระหวา่งภาค
การศึกษา 1/2562 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 4.  ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้ศึกษาตามแผนการปรับปรุงพฒันาท่ี
ไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

4.  เอกสารสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาตามแผนการปรับปรุง
พฒันา 

ระหวา่งภาค
การศึกษา 1/2562 

 

5.  แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 3.1 5.  จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ยนืยนั 

5.  เอกสารแสดงแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  

3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เฉพาะ ป.ตรี) 
 1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการควบคุมดูแลการให้ค  าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา/แต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

1.  เอกสารแสดงระบบการให้ค  าปรึกษาวิชาการ/
ค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  จดัท าแบบฟอร์มการใหค้  าปรึกษา 2.  แบบฟอร์มการใหค้  าปรึกษา 
2.  น าระบบไปใช ้ 3.  ด าเนินการให้ค  าปรึกษาตามระบบการให้

ค  าปรึกษาท่ีก าหนดข้ึน 
3.  สรุปผลการใหค้  าปรึกษา/ตวัอยา่งแบบฟอร์มการ
ใหค้  าปรึกษาท่ีนกัศึกษากรอกขอ้มูล (ปิดช่ือ นศ.) 

ตลอดปีการศึกษา  

3.  การประเมินกระบวนการ 4. ประเมินระบบการใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา เช่น ส ารวจความคิดเห็นจาก

4.  สรุปผลการประเมินระบบการให้ค  าปรึกษา/
แผนการปรับปรุงพฒันา 

ตลอดปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
นักศึกษาผู ้มาใช้บริการ เป็นต้น เพื่อจัดท าแผน
ปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป 

4.  การปรับปรุงพฒันา 5.   การด า เ นินการปรับปรุงกระบวนการให้
ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาตาม
แผนการปรับปรุงพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ีผ่าน
มา 

5.  เอกสารสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการให้ 
ค าปรึกษาฯ ตามแผนการปรับปรุงพฒันา 

ตลอดปีการศึกษา  

 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 
1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการควบคุมดูแลการให้ค  าปรึกษา

วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา/แต่งตั้ งอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

1 .   เ อกสารแสดงระบบการ ให้ ค  าป รึ กษ า
วิทยา นิพนธ์ /ค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์ท่ีป รึกษา
วทิยานิพนธ์ 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 1/2562 

 

2.  น าระบบไปใช ้ 2.  ด าเนินการให้ค  าปรึกษาตามระบบการให้
ค  าปรึกษาท่ีก าหนดข้ึน 

2.  สรุปผลการใหค้  าปรึกษา/ตวัอยา่งแบบฟอร์มการ
ใหค้  าปรึกษาท่ีนกัศึกษากรอกขอ้มูล (ปิดช่ือ นศ.) 

ตลอดปีการศึกษา  

3.  การประเมินกระบวนการ 3. ประเมินระบบการควบคุมดูแลการให้ค  าปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา/จดัท าแผนปรับปรุง
พฒันา 

3.  สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมดูแลให้
ค  าปรึกษาวทิยานิพนธ์/แผนการปรับปรุงพฒันา 

ตลอดปีการศึกษา  

4.  การปรับปรุงพฒันา 4.  ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล
การให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา ตาม
แผนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

4.  เอกสารสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมดูแลให้ค  าปรึกษาฯ ตามแผนการปรับปรุง
พฒันาในปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

พฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
1.  รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. จดัการเรียนการสอน จดักิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ มพัฒนาศัก ยภ าพนัก ศึ กษาและการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.  เอกสารสรุปผลการจดัการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรม/โครงการท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ตลอดปีการศึกษา  

2. สรุปผลการด าเนินงาน 2.  จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริมพฒันาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อจดัท าแผนปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป 

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/แผนการปรับปรุงพฒันา 

ทุกส้ินภาคการศึกษา  

3.  ปรับปรุงพฒันา 3.  ด าเนินการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
แผนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

3.  เอกสารสรุปผลการส่งเสริมพฒันานกัศึกษาตาม
แผนการปรับปรุงพฒันาท่ีก าหนดไว ้

ทุกส้ินภาคการศึกษา   

4.  แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 3.2 4.  ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล
การให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา ตาม
แผนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

4.  เอกสารแสดงแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  

3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา รายงานผลการด าเนินงาน 3 เร่ือง ดงันี ้
 1.  การคงอยู ่ 1.  รายงานผลการคงอยูข่องนกัศึกษาทุกชั้นปีเทียบ

กบันกัศึกษาแรกเขา้ 
1.  เอกสารจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี หรือแต่ละ
รหัสเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาแรกเขา้ในชั้นปีหรือ
รหสันั้นๆ 

ส้ินปีการศึกษา  

2. การส าเร็จการศึกษา 1.  รายงานผลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรต่อจ านวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ในรหัส
นั้น 

1.  เอกสารแสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
ต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ 

ส้ินปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนกัศึกษา 

1.  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ของหลกัสูตร 

1.  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา/
แบบประเมิน 

ทุกส้ินปีการศึกษา  

2.  สร้างกระบวนการข้ึนตอนในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา/ก าหนดแบบฟอร์มการ
ร้องเรียน 

2.  เอกสารแสดงกระบวนการขั้นตอนในการจดัการ
ขอ้ร้องเรียน/แบบฟอร์มการร้องเรียน 

ทุกส้ินปีการศึกษา  

3.  รายงานผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 3.  เอกสารแสดงผลการจดัการขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 
ของนกัศึกษา 

ทุกส้ินปีการศึกษา  

4.  เ ทียบเคียงผลการด าเนินงานกับหลักสูตร
เดียวกนัในสถาบนักลุ่มเดียวกนั โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยนั (ผลการด าเนินงานต้องโดดเด่น
กวา่) 

4.  สรุปผลการเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับ
หลกัสูตรเดียวกนัในสถาบนักลุ่มเดียวกนั 

ทุกส้ินปีการศึกษา  

4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการรับอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 1.  เอกสารแสดงระบบการรับอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 
ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  สร้างระบบการแต่งตั้ งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตร 

2 .   เ อกสารแสดงระบบการแต่ งตั้ งอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  น าระบบกลไกไปปฏิบติั 3.  รับสมคัรอาจารย ์ 3.   สรุปผลการรับอาจารย์ (ถ้ามีการรับอาจารย์
ใหม่) 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

4.  แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ถา้มีการ
เปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 
 
 

4.  ค  าสัง่แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3.  การประเมินกระบวนการ 5.  ประเมินกระบวนการรับอาจารย์ และจัดท า

แผนการปรับปรุงพฒันา 
5.  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา ระหวา่งปีการศึกษา  

6.  ประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร และจดัท าแผนการปรับปรุงพฒันา (ถา้มี
การเปล่ียนแปลงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรในปี
ท่ีประเมิน) 

6.  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา ระหวา่งปีการศึกษา  

4.  การปรับปรุงพฒันา 7.   ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตามแผนการปรับปรุงพฒันา
ท่ีก าหนดไวใ้นปีท่ีผ่านมา (ถา้มีการเปล่ียนอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

7.  สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์
ตามแผนการปรับปรุงพฒันาและแผนอตัราก าลงั 

ระหวา่งปีการศึกษา  

8.  ด าเนินการแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ตามแผนการปรับปรุงพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นปีท่ีผา่น 
(ถา้มีการเปล่ียนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

8.  สรุปผลการแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ตามแผนการปรับปรุงพฒันา 

ระหวา่งปีการศึกษา  

 ระบบการบริหารอาจารย์ (อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร) 
1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการบริหารอาจารย์ (การวางแผน

อตัราก าลงั) 
1.  เอกสารแสดงระบบการบริหารอาจารย ์(การ
วางแผนอตัราก าลงั) 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  น าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  สรรหาอาจารยใ์หม่ตามแผนอตัราก าลงั 2.  สรุปผลการรับอาจารยต์ามแผนฯ ระหวา่งปีการศึกษา  
3.  การประเมินกระบวนการ 3.  จัดประชุมเพื่อสรุปผล และทบทวน ปรับปรุง 

แผนอตัราก าลงัใหมี้ความเหมาะสม 
3.  รายงานการประชุม/แผนอตัราก าลงั ระหวา่งปีการศึกษา  

4.  การปรับปรุงพฒันา 4.  ด าเนินตามแผนการปรับปรุงอตัราก าลงั 4.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
อตัราก าลงั 
 
 

ส้ินภาคการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ (อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร) 
1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 1.  เอกสารแสดงระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย ์
ก่อนหรือระหวา่งปี

การศึกษา 
 

2.  จดัท าแผนการพฒันาอาจารย ์(1 ปี และ 5 ปี) 2.  แผนการพฒันาอาจารย ์ ระหวา่งปีการศึกษา  
2.  น าระบบกลไกไปปฏิบติั 3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ตาม

แผนการพฒันาอาจารย ์
3.  เอกสารแสดงการสนบัสนุนการพฒันาอาจารย ์
เช่น การอนุมติังบประมาณ รายงานผลการประชุม/
อบรม/สัมมนา รายงานการติดตามผลการน าไปใช ้
เป็นตน้ 

ระหวา่งปีการศึกษา  

4.  รายงานผลการพัฒนาอาจารย์ตามแผนการ
พฒันาอาจารยต์่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเป็นประจ า เพื่อผลกัดนัใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการพฒันาอาจารย ์

4.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ระหวา่งปีการศึกษา  

3.  การประเมินกระบวนการ 5.  จัดประชุมเพื่อสรุปผลการพฒันาอาจารย์ตาม
แผนการพฒันาอาจารยป์ระจ า และปรับแผนการ
พฒันาอาจารยใ์นปีถดัไป 

5.  รายงานการประชุมท่ีมีวาระการสรุปผลการ
พฒันาอาจารยต์ามแผนการพฒันาอาจารยป์ระจ าปี 

ระหวา่งปีการศึกษา  

6.  เอกสารเปรียบเทียบแผนและแผนการพฒันา
อาจารยต์ามแผนพฒันาอาจารยป์ระจ าปี 

 

7.  (ร่าง) แผนการพฒันาอาจารยปี์ถดัไป ท่ีปรับมา
จากผลของปีน้ี 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 6.  ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนการพฒันาอาจารยป์ระจ าปีท่ีปรับปรุงมาจาก
ผลการประเมินในปีท่ีผา่นมา 

8.  สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตาม
แผนการพฒันาอาจารยป์ระจ าปีท่ีปรับปรุงมาจาก
ผลการประเมินในปีท่ีผา่นมา 

ระหวา่งปีการศึกษา  

5.  แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 4.1 7.  จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 

9.  เอกสารแสดงแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ รายงานผล 4 เร่ือง ดงันี ้
 1 .   ร้อยละของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
1.  ค  านวณร้อยละของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

1.  เอกสารแสดงผลการค านวณ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
2.  เอกสารรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

2 .   ร้อยละของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

2.  ค  านวณร้อยละของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

3.  เอกสารแสดงผลการค านวณ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

3 .   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

3.  สรุปผลงานทางวชิาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร (ปีปฏิทิน) 

4.  เอกสารสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร (ช่ืออาจารย/์ช่ือผลงาน/วดป.
ท่ีตีพิมพ/์แหล่งตีพิมพ/์ค่าน ้ าหนกั) 

ม.ค.– ธ.ค.  
ของทุกปีปฏิทิน 

 

 
 

    

4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ รายงานผล 2 เร่ือง ดงันี ้
 1 .   การคงอยู่ของอาจารย์ (อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 
1.  สรุปผลการคงอยู่ของอาจารย์ในปีท่ีประเมิน
เทียบกบัปีท่ีผ่านมา/สรุปผลการคงอยู่ของอาจารย์
ในปีท่ีประเมิน รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 

1.  เอกสารแสดงจ านวนอาจารยเ์ปรียบเทียบปีท่ี
ประเมินกบัปีท่ีผ่านมา/สรุปการรายงานผลการคง
อยู่ รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน ของปีท่ี
ประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา  

2.  ความพึงพอใจของอาจารย ์ 2.  ส ารวจความพึงพอใจของอาจารยต์่อการบริหาร
หลกัสูตร 

2.  เอกสารสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

ส้ินภาคการศึกษา  

3.  จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการคงอยู่ของอาจารย์ 
และผลความพึงพอใจของอาจารยต์่อการบริหาร
หลกัสูตร เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 
 

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/แนวทางการปรับปรุงพฒันา (ถา้มี) 

ส้ินภาคการศึกษา 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 
 1.  สร้างระบบและกลไก 1. ทบทวนกระบวนการในการออกแบบหลกัสูตร

และสาระรายวชิาในหลกัสูตร 
1.  เอกสารแสดงกระบวนการในการออกแบบ
หลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  น าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  ทบทวนการออกแบบหลกัสูตร เช่น หลกัคิดใน
การออกแบบหลกัสูตรปรับปรุงหลกัสูตร หรือ การ
ส ารวจขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร เป็นตน้ 

2.  มคอ.2 (หลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร/ขอ้มลู
ท่ีใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร เช่น ผลการส ารวจจาก
ผู ้ใช้บัณฑิต หรือบัณฑิต หรือนักศึกษา หรือ
ผูป้กครอง หรือสถานประกอบการ หรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เป็นตน้) 

ส้ินภาคการศึกษา  

3.  บริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสม เช่น จดัประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนวิชา
ท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

3.  รายงานประชุม คกก.บริหารหลักสูตร เพื่อ
พิจารณารายวชิาท่ีจะเปิดสอน 

ส้ินภาคการศึกษา  

4.  ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เน้ือหาท่ีทนัสมยั (ป.ตรี) และเนน้การพฒันาทกัษะ
ดา้นการวิจยัและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (ป.โท-เอก) 
เช่น จัดประชุมเพ่ือติดตามและตรวจสอบ มคอ.3 
และ 4  

4.   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร เพื่อติดตามและตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

3.  การประเมินผล 5.  จดัท า มคอ.5 และ มคอ.6 
 

5.  มคอ.5 และ มคอ.6 หลงัส้ินภาค
การศึกษา 

 

 6. จดัท า มคอ.7 
 
 
 
 

6. รายงาน มคอ.7 ส้ินปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างกระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร  1.   เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร (ถา้มี
การปรับปรุงหลกัสูตร) 

2.  ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลกัสูตร ก่อนปรับปรุง  

2.  น าระบบกลไกไปปฏิบติั 3.  ปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
ถ้าอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้รายงานผล
ความก้าวหน้า  ห รือถ้าย ังไ ม่ ถึงรอบของการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ให้ระบุช่วงระยะเวลาท่ีจะท า
การปรับปรุง 

3.  แสดงหลกัสูตรฉบบัปรุงปรุง (ถา้มีการปรับปรุง) 
หรือรายงานความกา้วหน้า  (กรณีก าลงัปรับปรุง) 
หรือ แสดงแผนการปรับปรุง (กรณียงัไม่ถึงรอบ
การปรับปรุง) 

ระหวา่งปีการศึกษา  

 3.  การประเมินผล 4.  จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงหลกัสูตร 
(ถา้มีการปรับปรุงหลกัสูตรในปีท่ีประเมิน) 

4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง
หลักสูตร/ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุง
พฒันากระบวนการในรอบต่อไป 

หลงัการปรับปรุง  

4.  การปรับปรุงพฒันา 5.  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนการ
ปรับปรุงพฒันาในรอบท่ีผา่นมา (ถา้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรในปีท่ีประเมิน) 

5.  สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนการ
ปรับปรุงพฒันาในรอบท่ีผา่นมา 

ไม่เกินรอบระยะ
ปรับปรุง 5 ปี 

 

5. แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 5.1 6.  จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 6.  เอกสารแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  
5.2 การก าหนดผู้สอน     

 1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างกระบวนการพิจารณาก าหนดผูส้อน 1.  เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน หลกัเกณฑ์
การพิจารณาก าหนดผูส้อน 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  จัดประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาท่ีจะเปิดสอน 
และการก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

2.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/เอกสารสรุปผลการก าหนดผูส้อนในแต่
ละรายวชิา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3. การประเมินผล 3 .   ประ เ มินอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชา 

(ประเมินออนไลน์) 
3.  ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน ก่อนสอบปลายภาค

การศึกษา 
 

4.  จดัประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินอาจารย์
ผูส้อนในแต่ละรายวิชา เพ่ือก าหนดแนวทางหรือ
เป็นการปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป 

4.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการประเมินอาจารย์
ผูส้อน/แนวทางหรือแผนการปรับปรุงพฒันาในปี
ถดัไป 

หลงัสอบปลายภาค
การศึกษา 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 5.   ปรับปรุงการก าหนดผู ้สอนตามแผนการ
ประเมินอาจารยผ์ูส้อนและ 

5.  แผนการปรับปรุงพฒันา/สรุปผลการด าเนินตาม
แผนการปรับปรุงพฒันา 

ส้ินภาคการศึกษา  

กระบวนการก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจดัการเรียนการสอน 
1.  สร้างกระบวนการก ากบั ติดตาม 1.  สร้างกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบ

การจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจดัการเรียน
การสอน (เช่น การประชุม และอ่ืน ๆ ) 

1.  กระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการ
จดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจดัการเรียนการ
สอน 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  จดัประชุมเพ่ือก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการ
จดัท า มคอ.3 และ 4 และวธีิการติดตามอ่ืน ๆ ตามท่ี
ก าหนดใน ขอ้ 1 

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/มคอ.3 และ 4/สรุปวธีิการติดตามอ่ืน ๆ  

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

3.  การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
จดัการเรียนการสอน  

3.  รายงานประชุมของ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ภาค
การศึกษา 

 

3.  การประเมินผล 4.  จัดประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 
และท าแผนปรับปรุงพฒันา 

4.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/แผนการปรับปรุงพฒันา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 5.  ปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม
แผนการปรับปรุงพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

5.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
พฒันาท่ีก าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีทีบู่รณาการกบัการวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (เฉพาะ ป.ตรี) 
1.  ก าหนดรายวชิาท่ีจะบูรณาการ 1.  จดัประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกบั

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

1.   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการ
วิจัย  การบริการวิชาการ  และการท า นุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรม ตามรายวชิาท่ีก าหนดไว ้

2.  มคอ.3/มคอ.5/สรุปผลการบูรณาการ (กิจกรรม/
โครงการ) 

ระหวา่งเปิดภาค
การศึกษา 

 

3.  การประเมินผล 3.  ประเมินผลการบูรณาการตามรายวชิาท่ีก าหนด 3.  มคอ.3/มคอ.5/สรุปผลการบูรณาการ(กิจกรรม/
โครงการ) 

ส้ินภาคการศึกษา  

4.  จดัประชุมเพื่อสรุปผลการบูรณาการ  4.  รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ส้ินภาคการศึกษา  
 

การท าวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ และการตพีมิพ์ผลงานในระดบับัณฑิตศึกษา (ระดบับัณฑิตศึกษา) 
1 .   ส ร้ า ง ร ะ บบอ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ กษ า
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

1.  สร้างระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า อิสระ /แต่ งตั้ งอ าจ ารย์ ท่ีป รึ กษา
วิทยา นิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ ท่ี มีความ
เ ช่ี ยวชาญสอดคล้องห รือสัมพัน ธ์กับหั วข้อ
วทิยานิพนธ์ 

1.  กระบวนการ ขั้นตอนการให้ค  าปรึกษาฯ/ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาฯ 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  ควบคุมหวัขอ้วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 
ให้สอคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

2.   สรุปผลการด า เนินงานการควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ เช่น สรุปหัวขอ้
วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระของนักศึกษาท่ี
อยูใ่นความดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละคน 

ตลอดปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
 3.  ช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามการท าวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานของ
นกัศึกษา 

3.  เอกสาร/หลกัฐานการใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์
ปรึกษา/สรุปผลการช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามการท า
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระและการตีพิมพ ์

ตลอดปีการศึกษา  

3.  การประเมินผล 4.  ประเมินระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระและประชุมสรุปผลการประเมิน 
เพ่ือก าหนดแนวทางหรือแผนการปรับปรุงพฒันา
ในปีถดัไป 

4.  สรุปผลการประเมิน ส้ินภาคการศึกษา  
5.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินและ
แนวทางการปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป 

ส้ินภาคการศึกษา 

4.  การปรับปรุงพฒันา 5 .   ป รับป รุงพัฒนาระบบอาจารย์ ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามผลการ
ประเมินและแผนการปรับปรุงในปีท่ีผา่นมา 

6.  แผนการปรับพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ/สรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงพฒันา 

ส้ินภาคการศึกษา  

5.  แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 5.2 6.  จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ยนืยนั 

7.  เอกสารแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  

5.3 การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 1.  สร้างระบบและกลไกการประเมิน

ผูเ้รียน 
1.  สร้างกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF (5 ดา้น) เช่น วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ประเมิน ก าหนดผูป้ระเมิน เป็นต้น (มคอ.3 
และ มคอ.4) 

1.   เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF/เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการประเมิน/วิธีประเมิน เช่น ผูส้อนประเมิน 
หรือ นศ.ประเมินตนเอง หรือเพื่อนประเมิน (มคอ.
3 และ มคอ.4) 

ก่อนปีการศึกษา  

2. การน าระบบกลไกไปปฏิบติั  2.  ท าการประเมินผูเ้รียนตามระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ท่ีสร้างข้ึน (มคอ.5 และ 
มคอ.6) 

2.  เอกสารสรุปรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF (มคอ.5 และ มคอ.6) 

ระหวา่งปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
3.  การประเมินผล  3.  ประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF ก าหนดแนวทางปรับปรุงพฒันา (มคอ.
5 และ มคอ.6) 

3.  เอกสารสรุปผลการประเมิน/แนวทางหรือ
แผนการปรับปรุงพฒันา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

หลงัส้ินภาค
การศึกษา 

 

4.  การปรับปรุงพฒันา 
 
 

4.  ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF ตามแนวทางการปรับปรุงพัฒนาท่ี
ก าหนดไวใ้นปีท่ีผา่นมา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

4.  แผนการปรับปรุงพฒันาจากผลการประเมิน 
(มคอ.3 และ มคอ.4)/สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงพฒันา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

หลงัส้ินภาค
การศึกษา 

 

การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  สร้างกระบวนการตรวจสอบ 1.  สร้างกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา เช่น กระบวนการพิจารณาผล
การศึกษา (เกรด) เป็นตน้ 

1.  เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การพิจารณา
ผลการศึกษา (เกรด) 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  น ากระบวนการไปปฏิบติั 2.  จัดประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน 
(เกรด) 

2.  รายงานการประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการ
เรียน (เกรด) 

ตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

 

3.  จดัท า มคอ.5 และ มคอ.6 3.  มคอ.5 และ มคอ.6 หลงัส้ินภาค
การศึกษา 

 

การก ากบัการประเมนิการจดัการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
1.  สร้างกระบวนการก ากบัติดตาม 1.  สร้างกระบวนการก ากบั ติดตาม และประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เช่น การ
ประชุม และอ่ืน ๆ  

1.   กระบวนการก ากับ  ติดตาม และประเมิน
หลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)/เอกสารค าสัง่
แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  น ากระบวนการไปปฏิบติั 2.  จดัประชุมเพื่อติดตาม และตรวจสอบการจดัท า 
มคอ.5 และ 6 (จดัท า มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วนั
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา) 

2.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/มคอ.5 และ 6 

ระหวา่งปีการศึกษา  

3.  จดัประชุมเพื่อจดัท า มคอ.7 (ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา) 

3.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/มคอ.7 

ส้ินปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

การประเมนิวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดบับัณฑิตศึกษา (เฉพาะบัณฑิต) 
1.  สร้างระบบและกลไกการประเมิน 1.  สร้างระบบการประเมินวิทยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระ/ค าสัง่แต่งตั้งผูป้ระเมินหรือผูส้อน 
1.  เอกสารแสดงกระบวนการขั้นตอนประเมิน การ
สอบวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ และค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง คณะ ก ร ร มก า ร ป ร ะ เ มิ นห รื อ สอบ
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 2.  ท าการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นควา้
อิสระตามกระบวนการท่ีก าหนดข้ึนมา 

2.  เอกสารสรุปผลการประเมินวิทยานิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระ 

ระหวา่งปีการศึกษา  

3.  ประเมินผล 3.  ประเมินระบบการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นควา้อิสระ และก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พฒันา 

3.  เอกสารสรุปผลการประเมิน/แนวทางหรือ
แผนการปรับปรุงพฒันา 

ส้ินภาคการศึกษา  

4.  การปรับปรุงพฒันา 4.  ปรับปรุงกระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์และ
การคน้ควา้อิสระ ตามแผนการปรับปรุงพฒันาท่ี
ก าหนดในปีท่ีผา่นมา 

4.  แผนการปรับปรุงพฒันาจากผลการประเมิน/
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงพฒันา 

ส้ินภาคการศึกษา  

5.  แนวปฏิบติัท่ีดี ตวับ่งช้ี 5.3 5.  จัดท าแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั 

5.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/แผนการปรับปรุงพฒันาส่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา  

5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
  1.  ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 12 ขอ้ 

(ทา้ยเล่ม มคอ.2) ให้ครบถว้นทุกขอ้ตามท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นแต่ละปี 

1.  เอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 12 
ขอ้ (มคอ.7) 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

2.   เอกสารหลักฐานอ้างอิง /ประกอบผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 12 
ขอ้ เช่น อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80  เข้า ร่วมประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และ

ตลอดปีการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร เอกสาร
ประกอบหรือ รายงานการประชุม เป็นตน้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ระบบการด าเนินงาน, จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้, กระบวนการปรับปรุง) 
 1.  สร้างระบบและกลไก 1.  สร้างระบบการด าเนินงานของหลกัสูตร โดย

การมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพ่ือให้
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การประชุมอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร พิจารณาผลการประเมินในเร่ืองส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู/จ านวนส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนาเสนอต่อวิทยาลัย  
เป็นตน้ 

1.   เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้ นตอน การ
ด า เ นินงานของหลักสูตร เ พ่ือให้ได้มา ซ่ึง ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้/ค  าสั่งแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  สร้างกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

2.  เอกสารแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การประเมิน
ความพึงพอใจและการปรับปรุงผลการประเมิน 

ก่อนปีการศึกษา  

3.  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย ์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย ์ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ก่อนปีการศึกษา  

2.  การน าระบบกลไกไปปฏิบติั 4.  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

4.  สรุปผลความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์
ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ระหวา่งปีการศึกษา  

3.  การประเมินผล 5.  จดัประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ท่ีมีความจ าเป็น และเหมาะสม 

5.  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร/แผนการปรับปรุงพฒันาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ส้ินภาคการศึกษา  

6.  เสนอแผนการปรับปรุงพฒันาส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ต่อมหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6.  แผนการปรับปรุงส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ส้ินภาคการศึกษา  
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ตวับ่งช้ี เกณฑ์การประเมนิ ส่ิงทีต้่องด าเนินการ เอกสาร/หลกัฐาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
4.  การปรับปรุงพฒันา 7.  ปรับปรุงพฒันาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตาม

แผนการปรับปรุงพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ  
(กรณีมหาวทิยาลยัอนุมติั ) 

7.  สรุปผลการปรับปรุงตามแผนฯ เช่น การอนุมติั
งบประมาณการจดัหา จดัซ้ือส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ส้ินปีการศึกษา  

5.  แนวปฏิบติัท่ีดี 8.  จัดท าแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั 

8.  เอกสารแนวปฏิบติัท่ีดี ตลอดปีการศึกษา  
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แผนการประชุม คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
หรือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ก่อนปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ม.ค.– ม.ีค. 62 เม.ย.62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 
1.   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เ พ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการจดัการเรียนการสอน
เป็นประจ า 

 
              

2.  รายงานผลการพฒันาอาจารย์ตามแผนการพฒันา
อาจารยป์ระจ าปี 

 
              

3.  พิจารณาการเปิดรายวิชาต่าง ๆ และการก าหนดผูส้อน                
4.  การติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจดัท า มคอ.3  
และ มคอ.4 ภาคการศึกษา1/2562 

 
              

5.  การวางแผนแก้ไขปัญหาตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.5, 
มคอ. 6 และ มคอ.7 ของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

 
              

6.  พิจารณาก าหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกับการวิจยั 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ภาคการศึกษา1/2562 

 
              

7.  สรุปผลการเตรีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และ
ก าหนดแผนปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป 

 
              

8.  พิจารณาการเปิดรายวิชาต่าง ๆ และการก าหนดผูส้อน 
ภาคการศึกษา 2/2562 

 
              

9.  การติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจดัท า มคอ.5  
และ มคอ.6 ภาคการศึกษา1/2562 

 
              

10.  การติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจดัท า มคอ.3 
และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 2/2562 

 
              

11.  การหารือถึงปัญหาท่ีพบในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันา 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
หรือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ก่อนปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ม.ค.– ม.ีค. 62 เม.ย.62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 
12.  พิจารณาก าหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกบัการวิจยั 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ภาคการศึกษา2/2562 มีการบูรณาการไม่ครบถว้น 

               

13.   พิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู ้สอน  1/62                    
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันา 

               

14.   พิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู ้สอน 2/62                 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพฒันา 

               

15.  การติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจดัท า มคอ.5 
และ มคอ.6  ภาคการศึกษา 2/2562 

               

16.  การหารือถึงปัญหาท่ีพบในภาคการศึกษา 2/2562 
เพ่ือก าหนดแนวทางแกไ้ข 

               

17.  สรุปผลการรับนกัศึกษา ปี 2562                
18.  สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ ท่ี 21 

               

19.  พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา
และอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดท า
แผนการปรับปรุงพฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

               

20.  ประเมินกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบ
การจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 และก าหนดแนวทางหรือ
แผนปรับปรุงพฒันา 

               

21.  สรุปผลและทบทวนแผนอตัราก าลงั                

22.  สรุปผลการคงอยูข่องอาจารย ์                

23.  สรุปผลความพึงพอในของอาจารยต่์อการบริหาร
หลกัสูตร และก าหนดแนวทางปรับปรุงพฒันา 

               

24.  ประชุมเพื่อจดัท า มคอ.7                
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การประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
หรือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ก่อนปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ม.ค.– ม.ีค. 62 เม.ย.62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 
25.  สรุปผลการบูรณาการ ปีการศึกษา 2562               
26.  ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน (เกรด)   ตามช่วงระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด  

เตรียมการ ปีการศึกษา 2563   
27.  พิจารณาการเปิดรายวิชาต่าง ๆ และการก าหนด
ผูส้อน ภาคการศึกษา 1/2563 

           
    

28.  วางแผนแกไ้ขปัญหาตามท่ีระบุไวใ้น มคอ.5, 6 และ 
7 ของปีการศึกษา 2562 และจดัท าแผนแนวทางการแกไ้ข 
เพื่อด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

             
  

29.  การติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจดัท า มคอ.3 
และมคอ.4 ภาคการศึกษา 1/2563 

             
  

 

 


