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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 



มาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พงึประสงค์
ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐาน 
การ

อุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐาน 
ด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
รวมถงึ มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีต้ามพันธกจิของการอุดมศึกษา
และการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ



รายงานประจ าปี 
 

การ 
ประเมิน 

รายงานผล 
การประเมิน 

การ 
ตดิตามผล 

การปฏิบัตงิาน 
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง 
ของสถาบัน 

(ทุกปี) 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

การตดิตาม 
ตรวจสอบ 

โดยต้นสังกัด 
ทุก 3 ปี  

ข้อมูลป้อนกลับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ครม. 
รัฐมนตรี ศธ. 
ส านักงบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สาธารณชน 

ก าหนดนโยบาย/
งบประมาณ 

สถานศึกษา/ 
ต้นสังกัด 



การประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
การประเมินคุณภาพจัดการศึกษา การติดตาม ควบคุม 
และการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ก าหนด
ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งด าเนินการโดย
บุคลากรของสถานศึกษานัน้ หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดแูลสถานศกึษา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
การประเมินคุณภาพจัดการศึกษา การติดตาม ควบคุม 
และการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    หรือ
ผู้ประเมินภายนอก 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



INPUT OUTPUT/OUTCOME PROCESS 

การประกันคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ 

การประเมนิคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

สมศ. สกอ. 

คุณภาพ 
ของผลผลติ 

ความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

Thai Qualifications Framework  
for Higher Education  (TQF : HEd)  

มคอ.. 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ประกาศ ศธ.เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
ประกาศ กกอ.เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวิชา
ต่าง ๆ  

สภาสถาบัน
อนุมติ 

การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และบันทกึ

ไว้ใน
ฐานข้อมูล 

นักศึกษา/บัณฑติได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(บัณฑติมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจ

ของผู้จ้างงานและสังคม) 

ติดตาม 
การ

ด าเนินการ
ตาม TQF 

เผยแพร่
หลักสูตรที่
ด าเนินการ
ได้มาตรฐาน 

TQF 

1 ปี เสนอ 

Teaching Unit 

(POD Network) 

ใช่ 

สกอ 

มหาวิทยาลัย 

ไม่ 
ใช่ 

1 

1 กก.อ. ก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุง. 

5 ปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์ก าหนดช่ือปริญญา 
หลักเกณฑ์การเทยีบโอน 

เกณฑ์แนวทางอ่ืนๆ 

เสนอ 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

การวัดและประเมินผล  
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/บัณฑติ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

กระบวนการเรียนการสอน(ที่ท าให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

รายงานประจ าภาค 
และประจ าปีการศึกษา

(Semester/Annual Programme 
Report) 

รายงานรายวิชา  
(Course Reports) 

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝึกงาน(ถ้ามี) (Course + Field Experience 

Specification) 
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หลกัการส าคญัของ TQF 

1. เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 
     การจดัการศึกษาตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัมาตรฐานการอดุมศึกษาและการประกนัคณุภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบติัในสถาบนัอดุมศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม 
2.  มุ่งเน้นท่ี Learning Outcomes ซ่ึงเป็นมาตรฐานขัน้ต า่เชิงคณุภาพเพ่ือ 
     ประกนัคณุภาพบณัฑิต 
3.  มุ่งประมวลกฎเกณฑแ์ละประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเรื่องหลกัสตูรและ 
     การจดัการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกนัและเช่ือมโยงให้เป็นเรือ่งเดียวกนั 
4.  เป็นเครื่องมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและ 
     ความมัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา 
ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สงัคมและสถาบนัอ่ืนๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดว่าจะพึงมี 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 
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หลกัการส าคญัของ TQF  (ต่อ) 

5.  มุ่งให้คณุวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัใดๆของประเทศไทย 

    เป็นท่ียอมรบัและเทียบเคียงกนัได้กบัสถาบนัอดุมศึกษาท่ีดีทัง้ใน 

    และต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบนัอดุมศึกษาสามารถจดั 

    หลกัสตูรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  

    โดยมัน่ใจถึงคณุภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

    ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสขุและภาคภมิูใจ  

    เป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้าง 

6.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 
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วตัถปุระสงคข์องการด าเนินการ TQF 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมคณุภาพในการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอดุมศึกษา และเป็นการประกนัคณุภาพขัน้ต า่ของบณัฑิตใน
แต่ละสาขา/สาขาวิชาของคณุวฒิุในระดบัต่างๆ 

2. เพ่ือให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการก ากบัดแูลคณุภาพการผลิต
บณัฑิตกนัเองโดยบณัฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของแต่ละ
สถาบนัฯมีคณุภาพไม่ต า่กว่าท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดบั
การศึกษาของสาขา/สาขาวิชานัน้ๆ 

3. เพ่ือน าไปสู่การลดขัน้ตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการ
ด าเนินการให้กบัสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีความเข้มแขง็และความพร้อม
ในการจดัการศึกษา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



   

 อาจารย์มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการสอน 
 นักศึกษามีการพฒันาการเรียนรู้ 
 บัณฑิตได้รับการอบรม ส่ังสอน กล่อมเกลาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นที่
พงึพอใจของผู้จ้างงาน สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 มหาวทิยาลยัมีแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพือ่
ผลติบัณฑิตให้มี มาตรฐานผลการเรียนรู้เทยีบเคยีงกนัได้กบัสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 



ระดับคุณวุฒ ิ(Level of Qualifications) 

 ระดับที่  1  อนุปริญญา (3 ปี) 

 ระดับที่  2  ปริญญาตรี 

 ระดับที่  3  ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

 ระดับที่  4  ปริญญาโท 

 ระดับที่  5  ประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สูง 

 ระดับที่  6  ปริญญาเอก 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

หมายถงึ สิ่งที่พัฒนาขึน้ในตัวนักศึกษา ทัง้จาก 

# การเรียนในห้องเรียน  

# กจิกรรมในและนอกหลักสูตร  

# ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และนักศึกษาอ่ืน 

# ประสบการณ์ในมหาวทิยาลัย 

  

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ผลการเรียนรู้ มาจาก 

- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย 

- ปรัชญา ปณิธาน จุดประสงค์ ของหลักสูตร 

- ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 

- มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



   การเรียนรู้ (Domains of Learning) 

   1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

 2   ด้านความรู้ (Knowledge) 

 3   ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

            (Interpersonal Skills and Responsibility) 

 5  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 

                Information Technology Skills)  

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ให้เพิ่ม 

การเรียนรู้ทางด้านทกัษะพสัิย 
(Domain of  

Psychomotor Skill) 
     

ในกรณทีีม่หาวทิยาลยั เน้นการปฏิบัต ิ
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



มาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 

 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พฒันาสงัคมฐานความรู้ 
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการบริหาร 
จดัการการอดุมศึกษา 

 

ระดบันโยบาย 
ระดบัการน าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานคณุวฒิุ
สาขา/สาขาวิชาท่ี 1 

มาตรฐานคณุวฒิุสาขา/ 
สาขาวิชาท่ี 2 

มาตรฐานคณุวฒิุสาขา/ 
สาขาวิชาท่ี 3 

รายละเอียดของหลกัสตูร(Programme Specification) แต่ละ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลยัต่างๆ 

สกอ. 

ม/ส 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ จากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิสู่หลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ แห่งชาติ                 

มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวิชา                 

หลกัสูตร                 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



Thai Qualifications Register: TQR 

  มหาวทิยาลัย ต้องลงทะเบียนหลักสูตรตาม 
TQF ให้ได้ ภายในอย่างน้อย 2 ปี 

  เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนเปิดสอนและได้แจ้งให้ สกอ. ทราบ ภายใน  30 วัน 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



Thai Qualifications Register: TQR (ต่อ) 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชีต้้อง
มีคะแนนเฉล่ียระดับดี ขึน้ไป ต่อเน่ืองกัน 2 ปี 

นับตัง้แต่เปิดสอนหลักสูตร จงึจะได้รับการเผยแพร่ ว่า
หลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐาน 

  หลักสูตรใดไม่ได้รับการเผยแพร่ มหาวทิยาลัย
ต้องด าเนินการปรับปรุง ตามเงื่อนไขที่ สกอ.จะ

ก าหนดจากผลการประเมนิต่อไป 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



Thai Qualifications Register: TQR (ต่อ) 

  กรณหีลกัสูตรใด ได้รับการเผยแพร่แล้ว ต้อง
รักษาระดบัคะแนนเฉลีย่ จากการประเมินเป็น ด ี
อยู่เสมอ หากท าไม่ได้ จะถูกพจิารณาถอนการ
เผยแพร่หลกัสูตรน้ัน 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



การก ากบัดูแล ตดิตาม และประเมนิผล 
 การจดัการศึกษา โดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการให้มีการ
ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การจัด
การศึกษา เ ป็นไปอ ย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน ตาม
เจตนารมณ์และแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี ้

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



  
- สกอ. ขึน้ทะเบียนและเผยแพร่หลกัสูตร 

- กพ. รับรองเงินเดือน 

- ประกอบการกู้เงนิจาก กยศ. เพือ่การศึกษา 

- ผู้ใช้บัณฑิต มีความมั่นใจในการว่าจ้าง 

- บัณฑิตมีโอกาสท างานข้ามชาติได้ 

ผลที่ได้จาการประเมิน TQF     ผ่าน 
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ                 

คุณภาพบณัฑิต 
                

มาตรฐานการอุดมศึกษา                 

การบริหารจดัการ 
การอุดมศึกษา 

                การสร้างและพฒันาสังคมฐาน 
ความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ (TQF)                 

(มคอ.1-7)                  

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



TQF IQA EQA 

หลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

การด าเนินการหลักสูตร 
ตามตัวบ่งชีข้อง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี ้

ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการ  
บริหารจัดการ 

การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีด้้าน 
คุณภาพบณัฑติ 

ในกลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน 
หรือผลการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

2. บัณฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบ TQF 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจยัของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกดิจากนักศึกษา 

1.การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณทติ 
3. นักศึกษา 
 
 
4.อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณทติ 
3. นักศึกษา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

1.การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณทติ 
3. นักศึกษา 
 
4.อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมนิผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมนิผู้เรียน  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

6. สิ่งที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

4.อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



 TQF 

มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชา 
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 
มคอ. 4 รายละเอียดประสบการณ์ 
           ภาคสนาม 
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการ 
           ของรายวิชา 
มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการ 
           ของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการ 
           ของหลักสูตร 

IQA EQA 
ตัวบ่งชีท้ี่ ตัวบ่งชีท้ี่ 

1.1 สมศ. 1 

2.1 สมศ. 2 

2.2 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

ระดบัหลักสูตร 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ระดับหลักสูตร 
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

องค์ 
ประกอบ 

คะแนน 
ผ่าน 

ตัวบ่งชี ้ input process outcome คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

1 ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน -ได้มาตรฐาน 
-ไม่ได้มาตรฐาน 

2 2 - - 2.1, 2.2 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 

6 1 - 6.1 - 

รวม 13 7 4 2 

ผลการประเมนิ 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ตัว
บ่ง

ขีใ้
นอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ที่ 
2

-6
 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

เกณฑ์การประเมนิ ตรี โท เอก 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

2. คุณสมบัตอิาจารย์ประจ าหลักสูตร    

3. คุณสมบัตอิาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -   

4. คุณสมบัตอิาจารย์ผู้สอน -   

5. คุณสมบัตขิองอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

- 
 

 

 

 

 

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

-   

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ -   

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

เกณฑ์การประเมนิ ตรี โท เอก 

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -   

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-   

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวจิัยอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

-   

11. คุณสมบัตกิารปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

   

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ TQF  

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ต่อ) 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ    
ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

2. มีรายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 
(ถ้ามี) 

3. มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



4.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตอบแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

5.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบสอบสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีก่ าหนดใมน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การเรียนการสอน 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

11.  ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
คุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12.  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติทีม่ีต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12 ตัวบ่งช้ีเป็นขั้นต ่าทีจ่ะต้องด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



   การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ                         
(ตาม KPI 12 ตัวบ่งชีอ้ย่างน้อย หรือตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2)  

รายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน 
  

มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีใน มคอ. 2  

 
-ผลการด าเนินงานของหลักสูตร และ สรุปผลการประเมิน  
-ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเหน็ต่อตัวบ่งชีท้ี่บกพร่อง และแผน 
กลยุทธ์ในการปรับปรับปรุง   
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา /  สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ. 5 และ มคอ. 6   ภายใน 
30 วัน หลังสิน้สุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้   ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ   มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 1-5 จะถูกประเมนิทุกปี 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  ประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7   ปีที่ผ่านมา 

x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่  
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x 

รวมตัวบ่งชีท้ี่ต้องด าเนินการ (1-5) ทกุปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชีใ้นแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

เป้าหมาย มี ไม่ม ี รายละเอยีด 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 มีสว่นร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลกัสูตร 

 
 

รอ้ยละ 100  
 

2. มีรายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานคุณวฒุสิาขา /  สาขาวชิา 

 
 

สอดคลอ้ง  
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทกุรายวชิา 

 
 

กอ่นเปิด 

ภาคการศึกษา 

 (วนัที่...........)และ 

ครบทกุรายวชิา 

 
 

4.1 รายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน 
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

เป้าหมาย มี ไม่ม ี รายละเอยีด 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  

ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 

30 วนั หลงัสิ้นสดุ ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให ้ครบทกุรายวชิา 

 
 

ภายใน 30 วนั  
(วนัที่..................)

และ 

ครบทกุรายวชิา 

 
 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ   

มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 
ภายใน 60 วนั  

(วนัที่..................) 
 
 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 
ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

รอ้ยละ 30 

(ไดจ้ านวน 30 วชิา
จากรายวชิา 

ทัง้หมด 100 วชิา)  

 
 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

เป้าหมาย มี ไม่มี รายละเอยีด 

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุง การจดัการเรียนการสอน 

กลยทุธก์ารสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผล

การ  ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7   

ปีที่ผ่านมา 

 
 

ปีแรก 

ไม่ตอ้งประเมิน 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ 
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ทกุคน 

(จ านวน..........คน) 
 
 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวิชาการ 

และ/ หรอืวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 
ปีละ1คร ัง้ทกุคน 

(จ านวน..........คน) 
 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

ไดร้บัการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า  

รอ้ยละ 50 ต่อปี 

รอ้ยละ 70 

(ไดจ้ านวน 7 คน 

จากจ านวน 

ทัง้หมด 10 คน)  
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ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

เป้าหมาย มี ไม่มี รายละเอยีด 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสดุทา้ย/

บณัฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ปีแรก 

ไม่ตอ้งประเมิน 

 
12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที่มีต่อบณัฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
ปีแรก 

ไม่ตอ้งประเมิน 

ผลการประเมิน 
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ตวับ่งช้ีปีการศึกษาที่

รายงาน 

ผลการประเมิน 

สรุปผล 

• บงัคบั 5 ตวั 

• รวมทัง้หมด 9 ตวั 

•บรรลเุป้าหมาย 

•จ านวน 9 ตวั 

• คะแนน 5  

• หลกัสูตรไดม้าตรฐาน 

  
ผลการ

ประเมิน 

เก็บหลักฐานไว้ทวนสอบ 
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ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถงึ ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีก้าร
ด าเนินงานตามกรอบ TQF ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวด 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ระดับหลักสูตร 

จ านวนตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ด าเนินการได้จริง 

จ านวนตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษานัน้ 
× 100 

สูตรการค านวณ 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 

ระดับหลักสูตร 

จ านวนตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ด าเนินการได้จริง 

จ านวนตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษานัน้ 
× 100 

สูตรการค านวณ 

น าค่าร้อยละมาค านวณคะแนนดังนี ้
 
ค่าร้อยละ 100                    คดิเป็น 5 คะแนน 
ค่าร้อยละ 80                      คดิเป็น 1 คะแนน 
ค่าร้อยละไม่เกนิร้อยละ 80    คดิเป็น 0 คะแนน 
 
ค่าร้อยละที่มากกว่า 80 และไม่เกนิร้อยละ 100 ให้คดิคะแนนดังนี ้
 
คะแนนที่ได้ = 1+0.2 (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1 – 80) 

 
หมายเหตุ 
0.2 หมายถงึ สัดส่วนของคะแนน 4 โดยคดิจากร้อยละระหว่าง 80 ถงึ 100 

(1) 

(2) 

รอบปีการศึกษา 2557-2561 



ขอ้คดิเหน็ต่อตวับ่งช้ีที่บกพร่อง  แผนกลยุทธ ์

ในการปรบัปรบัปรุง   
กจิกรรม/โครงการ ผูร้บัผิดชอบ 

ตวับ่งช้ีที่ ขอ้คดิเหน็ 
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ตวับ่งช้ีที่  หลกัฐานขอ้มูลในการด าเนินงาน  
1 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวอย่าง) 

2 เอกสารที่ สกอ. แจ้งว่าหลักสูตรได้รับการรับรองให้ความเหน็ชอบ (ตัวอย่าง) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ ประชุมเพื่อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

วาระการประชุม 
 
1. เร่ืองที่ประธานหลักสูตรแจ้งให้ทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุม 
3. เร่ืองสืบเน่ือง  
4. เร่ืองพจิารณา 
5. เร่ืองอื่น ๆ  

การประชุมครัง้ที่ 1 

(พฤษภาคม) 

การประชุมครัง้ที่ 2 

(กรกฎาคม) 

การประชุมครัง้ที่ 3 

(ตุลาคม) 

การประชุมครัง้ที่ 4 

(มีนาคม) 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้าประชุม
เป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจาก 
วาระและหวัข้อในการประชุม 
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ ประชุมเพื่อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

วาระการประชุม 
 
1. เร่ืองที่ประธานหลักสูตรแจ้งให้ทราบ 
2. รับรองรายงานการประชุม 
3. เร่ืองสืบเน่ือง  
4. เร่ืองพจิารณา 
5. เร่ืองอื่น ๆ  

การประชุมครัง้ที่ 1 

(กรกฎาคม) 

การประชุมครัง้ที่ 2 

(กันยายน) 

การประชุมครัง้ที่ 3 

(ธันวาคม) 

การประชุมครัง้ที่ 4 

(พฤษภาคม) 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้าประชุม
เป็นสิ่งส าคัญนอกเหนือจาก 
วาระและหวัข้อในการประชุม 
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ส าหรับ AEC 



หัวข้อรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชา.....................................................คณะ.................................................... 
ระดับคุณวุฒ.ิ....................................ประจ าปีการศึกษา....................................... 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  ครัง้ที่ 3  ครัง้ที่ 4 

1. แผนการเรียนของนักศึกษาแต่
ละชัน้ปีในภาคการศึกษาที่  1 ในปี
การศึกษาใหม่ 

1. พิจารณารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 
7)  ข อ ง ปี ก า ร ศึ ก ษ า ก่ อ น ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

1. แผนการเรียนของนักศึกษาแต่
ละชัน้ปีในภาคการศึกษาที่ 2 

1. แผนการเรียนของนักศึกษา
แต่ละชัน้ปีในภาคฤดูร้อน  
  

2. ติดตามผลการด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ครบทุกรายวิชา 

2. ทบทวนแผนการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในหมวดท่ี 
9 มคอ. 7 ของปีการศึกษาก่อนปี
การศึกษาที่ผ่านมา 

2. ติดตามผลการด าเนินการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อน
เปิดภาคการศึกษาที่  2 ครบทุก
รายวิชา 

2. ติดตามผลการด าเนินการ
จัดท า มคอ .  3 และ มคอ .  4 
ก่อนเปิดภาคฤดูร้อนครบทุก
รายวิชา 
 

3. ติดตามผลการด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 6) ของภาคฤดู
ร้อนที่ ผ่านมา ครบทุกกลุ่ม ทุก
รายวิชา 

3. พิจารณา มคอ. 5 และมคอ. 
6 ของภาคฤดูร้อนท่ีผ่านมา ครบ
ทุกกลุ่ม ทุกรายวิชา   

3. ติดตามผลการด าเนินการ
จัดท า มคอ. 5 และมคอ. 6 ของ
ภาคการศึกษาที่  1 ครบทุกกลุ่ม 
ทุกรายวิชา 

3. ตดิตามผลการด าเนินการ
จัดท า มคอ. 5 และมคอ. 6 ของ
ภาคการศึกษาที่ 2 ครบทุกกลุ่ม 
ทุกรายวิชา 
 

4. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน สรุป
เป็นรายบุคคลและรายปีการศึกษา 

4. จัดท ารายงาน (มคอ. 7) 
ประจ าปีการศึกษาที่ ผ่านมา ให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

4. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน ภาค
การศึกษาที่ 1 

4.  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



หัวข้อรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

สาขาวิชา.....................................................คณะ.................................................... 
ระดับคุณวุฒ.ิ....................................ประจ าปีการศึกษา....................................... 

ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2  ครัง้ที่ 3  ครัง้ที่ 4 

5. ติดตามผลการทวนสอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา ตาม มคอ. 5 หมวด 3 ข้อ 
7 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน  

5. ติดตามแผนจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตร 
 

5. ติดตามผลการทวนสอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา ตาม มคอ. 5 หมวด 3 
ข้อ 7 ของภาคการศึกษาที่ 1  

5. ติดตามผลการทวนสอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา ตาม มคอ. 5 หมวด 3 
ข้อ 7 ของภาคการศึกษาที่ 2  

6. ติดตามผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี ้ประจ าปีตาม มคอ. 2 
หมวด 7 ข้อ 7 ในหลักสูตร 

6. ประเดน็อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

6. ติดตามผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้ของภาคการศึกษา
ที่ 1 ตาม มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7  

6. ติดตามผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้ของภาคการศึกษา
ที่ 2 ตาม มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7  

7.  ติดตามและรายงานผลการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ประจ าปีการศึกษา  

7. ติดตามและรายงานผลการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1  

7. ติดตามและรายงานผลการ
ปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2  

8.  ว า ง แผน จั ดหาท รัพย าก ร
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารหลักสูตรประจ าปี 

8. ทบทวนและปรับแผนจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 2 

8. ทบทวนและปรับแผนจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตรในภาคฤดูร้อน 

9. วางแผนการจัดท ารายงานตาม
แบบ มคอ. 7 ของปีการศึกษาที่
ผ่านมา  

9. วางแผนการจัดท ารายงาน
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 
เม่ือสิน้ภาคการศึกษา  

9. วางแผนการจัดท ารายงาน
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 
เม่ือสิน้ภาคฤดูร้อน  

10. ประเดน็อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 10. ประเดน็อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 10. ประเดน็อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารที่ สกอ. แจ้งว่าหลักสูตร
ได้รับการรับรองให้ความเหน็ชอบ  

เล่มหลักสูตรที่มีการ
ประทับตรายางจาก สกอ. 

หน้าปกหลักสูตร 

หน้าช่ือปริญญา คุณวุฒ ิ

หน้ารายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หน้าโครงสร้างหลักสูตร 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มอค.3 และ มอค.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 หลักฐานการส่ง-รับ มคอ. 3 และมคอ. 4 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและผู้สอน ให้กับประธานหลักสูตรหรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ือทวนสอบ
หรือยืนยันการจัดส่งก่อนเปิดการสอน 
 หลักฐานจ านวนช่ือรายวิชาที่ มีการจัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4 ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน ให้กับประธานหลักสูตรหรือ
ผู้เก่ียวข้อง เพื่อทวนสอบหรือยืนยันทุกรายวิชาได้จัดท าและส่งก่อนเปิด
การสอน 
 รายช่ือวชิาทุกรายวชิาในหลักสูตรที่เปิดการสอน ในภาคการศกึษานัน้ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวิชา 

 
อาจารย์ผู้สอน 

วัน เดือน ปี ที่ส่ง 
มคอ.3 และ มคอ.4 

การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
(ร้อยละ) 

1 2 3 4 5 6 

สรุป รายวิชาที่จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดสอน.................รายวิชา  รายวิชาที่เปิดทัง้สิน้จ านวน..............รายวิชา 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานการส่ง-รับ มคอ. 3 และ มคอ. 4  

ผลการเรียนรู้ด้านท่ี :  
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพสัิย 

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

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มอค.5 และ มอค.6 ภายใน 30 วัน หลงัส้ินสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 หลักฐานการส่ง-รับ มคอ. 5 และมคอ. 6 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และผู้สอน ให้กับประธานหลักสูตรหรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ือทวนสอบหรือยืนยัน
การจัดส่งหลังเสร็จสิน้การสอนไม่เกนิ 30 วัน 
 หลักฐานจ านวนช่ือรายวิชาที่มีการจัดท า มคอ. 5 ทุกกลุ่ม ทุกรายวิชา และ
มคอ. 6 ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน ให้กับประธานหลักสูตร
หรือผู้เก่ียวข้อง เพ่ือทวนสอบหรือยืนยัน ทุกกลุ่ม ทุกรายวิชาได้จัดท าและ
จัดส่งหลังเสร็จสิน้การสอนไม่เกนิ 30 วัน 
 รายช่ือวิชาทุกรายวิชา ทุกกลุ่ม ในหลักสูตรที่ เปิดการสอนในภาค
การศึกษาที่ผ่านมา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



 
รหสัวิชา 

 
ช่ือรายวิชา 

 
กลุ่มที่ 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 
วัน เดือน ปี ที่ส่ง 
มคอ.5 และ มคอ.6 

การทวนสอบผล
การเรียนรู้ 

มี ไม่มี 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานการส่ง-รับ มคอ. 5 และ มคอ. 6  

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

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

5.  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 หลักฐานการส่ง-รับ มคอ. 7 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธาน
หลักสูตร เพ่ือทวนสอบหรือยืนยันการจัดส่งหลังเสร็จสิน้ภาคการศึกษา/ปี
การศกึษาไม่เกนิ 60 วัน 
 เล่มรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปีการศึกษา 
 ผลการประเมนิตัวบ่งชีป้ระจ าปี 
 ผลการประเมนิการสอนของนักศกึษาแต่ละรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (ดูข้อก าหนดใน มคอ 1) 
 ผลการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ระหว่างที่ นักศึกษาก าลังศึกษา (ระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร) และหลังส าเร็จ
การศึกษา (การได้งานท า ทวนสอบจากผู้ประกอบการ การประเมินจากสถาบันศึกษาอ่ืน บัณฑิตที่ ไป
ประกอบอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก)  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



 
รายวิชา 

 
หวัข้อการทวนสอบ 

 
วิธีการด าเนินการ 

ทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ  
รายละเอียดของ
ปัญหาที่เกดิขึน้ 

มีความ
สอดคล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

สรุปผล จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ 
รวม...........รายวิชา 

จ านวนรายวิชาทเีปิดสอนในปีการศึกษา 
รวมทัง้สิน้..................รายวิชา 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ลงนาม..............................................................ประธานกรรมการทบทวนฯ 
(...................................................................) 

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)  
 รายละเอียดการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ การปรับปรุง ผลการเรียนรู้ วิธีการ
สอน และวธีิการประเมนิ รายวิชาที่มีการปรับปรุง C-Mapping  
    (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไข ที่ได้ด าเนินการ
มาแล้วด้วย)  
    หัวข้อรายละเอียดควรประกอบด้วย มาตรการแก้ไขรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ปกต ิ
วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนือ้หารายวิชาไม่ครบถ้วน การแก้ไข ป้องกันผลกระทบของ
ปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การน าผลการประเมินผู้สอนโดย
นักศกึษาและผู้ทรงคุณวุฒ ิและข้อคดิเหน็ของผู้สอนไปปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 ค าสั่ งให้เข้ารับการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ หรือเข้ารับการอบรมด้านการ
เรียนการสอน และรายละเอียดของโครงการ  
 รายงานผลการด าเนินการเข้ารับการปฐมนิเทศ หรือเข้ารับการอบรมด้านการเรียน
การสอน  
 การประเมนิผลโครงการที่อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม 
 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่ หลังจาก
ได้รับการอบรมแล้ว (ถ้าม)ี  

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ช่ือ................................นามสกุล........................................สังกัดคณะ........................................... 
ภาควิชา.................................................ประจ าปีการศึกษา..................... 

ช่ีอโครงการ 
หรือหวัข้อ 

ที่รับการอบรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
จัดโดย 

 
สถานที่จัด 

 
หวัข้อที่น าไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

 
หลักฐานประกอบ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงาน การปฐมนิเทศหรือการอบรมด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ 

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

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 ค าสั่ งหรือการอนุมัติให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ หรือเข้ารับ
การอบรมด้านการเรียนการสอน และรายละเอียดของโครงการ  
 รายงานผลการด าเนินการของอาจารย์ที่เข้ารับการพฒันาทางวิชาการ วชิาชีพ หรือ
เข้ารับการอบรมด้านการเรียนการสอน  
 การประเมนิผลโครงการที่อาจารย์ได้รับการพฒันา 
 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ หลังจากได้รับ
การพฒันาแล้ว (ถ้าม)ี  
 บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจ าทุกคน ของหลักสูตรและของคณะวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



รายช่ืออาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา................................... 

 
ช่ือ – นามสกุล 

ช่ีอโครงการ 
หรือหวัข้อ 

ที่รับการพัฒนา 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

 
จัดโดย 

 

 
สถานที่จัด 

 

 
หวัข้อที่น าไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

สรุปผล จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา..............คน จ านวนอาจารย์ประจ ารวม..............คน 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานการพัฒนาด้านวชิาการหรือด้านวชิาชีพการเรียนการสอนของอาจารย์ 

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

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 ค าสั่ งหรือการอนุมัติให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ 
วชิาชีพ และรายละเอียดของโครงการ  
 รายงานผลการด าเนินการของบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้ารับการพัฒนาทาง
วชิาการ วชิาชีพ หรือเข้ารับการอบรมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 การประเมนิผลโครงการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพฒันา 
 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสอนของบุคลากรสายสนับสนุน
หลังจากได้รับการพฒันาแล้ว (ถ้าม)ี  
 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ของหลักสูตรและของคณะวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



รายช่ือบุคคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ประจ าปีการศึกษา................................... 

 
ช่ือ – นามสกุล 

ช่ีอโครงการ 
หรือหวัข้อ 

ที่รับการพัฒนา 

 
วัน/เดือน/ปี 

 

 
จัดโดย 

 

 
สถานที่จัด 

 

หวัข้อที่น าไปใช้ใน
การสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

สรุปผล จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนา..............คน 

จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุน 
รวม..............คน 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานการพัฒนาด้านวชิาการหรือด้านวชิาชีพ 
ของบุคคลากรสายสนับสนุน 

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

ลงนาม..............................................................หัวหน้าภาควิชา 
(...................................................................) 

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

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ที่มีต่อหลักสูตรที่ได้
เรียนมา ต้องมีการสอบถามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้านเป็นอย่างน้อย 
 ผลการส ารวจความพงึพอใจของนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ 
 ข้อมูลดบิและส าเนาแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (ต่อ) 

เอกสารหลักฐานต้องมีอย่างน้อยประกอบด้วย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ ที่ มีต่อ
บัณฑติใหม่ ต้องมีการสอบถามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้านเป็นอย่างน้อย 
 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติใหม่ 
 ข้อมูลดบิและส าเนาแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์มาตรฐาน: ความเช่ือมโยงกับ TQF รายละเอียด 

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

มีบางสถาบันใช้เป็นตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม 
ในมคอ .  2 หมวด 7 ข้อ 7 เพื่ อ
สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ให้เด่นชัดขึน้ 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิที่ครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน รวมทัง้ TQF ของสาขาวชิา   

ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตใน
ด้านต่าง  ๆ ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

มคอ.5 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ TQF 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องด าเนินการ    
ตามกรอบ TQF 

ผู้บริหารให้
นโยบายที่
ชัดเจน        

และตดิตาม อาจารย์ประจ าให้
ความร่วมมือใน
การจัดท า มคอ. 

2-7 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ให้

ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา
หลักสูตร 

ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้



หลักสูตร 

ตามกรอบ TQF 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

การประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายนอก 

ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 





Thai Qualifications Framework 
for Higher Education 

 
 

โดย  
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประกาศ ศธ.เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศ กกอ.เร่ืองแนวทางการปฏบัิตติามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวุฒ/ิสาขาวิชา
ต่าง ๆ  

สภาสถาบัน
อนุมติ 

การจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และบันทกึ
ไว้ใน
ฐานข้อมูล 

นักศกึษา/บัณฑติได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ(ิบัณฑติมีคุณภาพเป็นท่ีพงึพอใจ
ของผู้จ้างงานและสังคม) 

ติดตาม 
การด าเนินการ
ตาม TQF 

เผยแพร่
หลักสูตรท่ี
ด าเนินการ
ได้มาตรฐาน 
TQF 

1 ปี เสนอ 

Teaching Unit 

(POD Network) 

ใช่ 

สกอ 

มหาวิทยาลัย 

ไม่ 
ใช่ 

1 

1 กก.อ. ก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุง. 

5 ปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์ก าหนดช่ือปริญญา 
หลักเกณฑ์การเทียบโอน 
เกณฑ์แนวทางอ่ืนๆ 

เสนอ 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

การวดัและประเมินผล  
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/บัณฑิต 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

กระบวนการเรียนการสอน(ที่ท าให้
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 

รายงานประจ าภาค 
และประจ าปีการศึกษา
(Semester/Annual Programme 
Report) 

รายงานรายวชิา  
(Course Reports) 

รายละเอียดของรายวชิาและภาคสนาม/
ฝึกงาน(ถ้ามี) (Course + Field Experience 

Specification) 



  
มคอ.3  

รายละเอียดของรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 (Course Specification) 

 หมายถงึ  
- ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การสอนสอดคล้อง
และเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ( มคอ.2 ) 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายละเอียด 
ของรายวิชา 

(มคอ.3) 

คณาจารย์ในภาควิชา/
สาขาหรือผู้สอนในรายวิชา 

 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วัตถุประสงค์
ของรายวิชา 

รายละเอียดเนือ้หา
ความรู้ในรายวิชา  

วิธีการเรียนการสอน
และระยะเวลาที่ใช้ใน

การเรียน 
การวัดและประเมินผล 

ในรายวิชา 

แผนการสอน มคอ.3 

ยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการในการปรับปรุง 



มคอ.2 

มคอ.3    มคอ.4 

มคอ.5    มคอ.6 

มคอ.
7 

 ข้
อมู

ลป
ระ
กอ

บก
าร
จัด

ท า
 

มคอ.3 



  
มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายละเอียด
ของรายวิชา 
ประกอบด้วย 

มคอ.3 



มคอ.3 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายละเอียด
ของรายวิชา 
ประกอบด้วย 

มคอ.3 



 
 
 

กรอกช่ือ 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
กรอกช่ือ 

คณะ/ภาควิชา 

มคอ.3 



  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

   1.  รหสัและชื่อรายวชิา  

           ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.  จ านวนหน่วยกิต                                                   
หน่วยกิตรวม (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา            
ระบุช่ือหลักสูตร สาขาวิชา และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือ
วิชาเฉพาะ อาท ิวิชาชีพบังคับ  

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน   
   ระบุภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

  

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป (ต่อ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
4.1 -----------------  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน                 

          4.2 -----------------  อาจารย์ผู้สอน 

          4.3 -----------------  อาจารย์ผู้สอน    

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.3 

กรณีผู้สอนมี 3 คน 



   6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี)                 

 7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี)  

 8. สถานที่เรียน                                            
ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทัง้ในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัย
ให้ครบถ้วน 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียด             
ของรายวิชาล่าสุด (ยึดตามวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.3 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

มคอ.3 



  1. ค าอธิบายรายวชิา                                                           
ตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอียดหลกัสูตร (มคอ.2)  

 2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา                                  
ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฎบิัติงาน /  การฝึกงาน 
และการศึกษาด้วยตนเอง (นับจากสัปดาห์ที่สอนจริงในแผนการสอน หมวดที่ 5 ข้อ 1) 

 

 

 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

มคอ.3 

 
หน่วยกติ 

จ านวนชั่วโมง / ภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฎิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

X(x-x-x) 



  3.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน า
ทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล                                                 
ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีใ่ห้ค าปรึกษา นอกช้ันเรียน และวธีิการ
ส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า   (ติดประกาศตารางให้ทราบทั่วกัน) 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

 
วัน-เวลาที่

ให้
ค าปรึกษา 

 
สถานที่หรือ
หมายเลข

ห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์

ของอาจารย์
ผู้สอน 

E-mail 
ของอาจารย์

ผู้สอน 

รวมจ านวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

มคอ.3 

ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 



มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

  ให้ระบุการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของการเรียนรู้ 
(Domains of Learning) ทีมุ่่งหวงั (ซ่ึงระบุไว้ใน  มคอ. 2 หมวดที ่4 
ข้อ 2) อย่างน้อย 5 ด้าน และต้องสอดคล้องกบัทีร่ะบุไว้ในการท า     
C - Mapping  โดยการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้
1. อธิบายสรุปส้ัน ๆ เกีย่วกบัความรู้หรือทกัษะทีร่ายวชิานีมุ่้งหวงั ใน

การพฒันานักศึกษา  
2. กลยุทธ์ในการสอนหรือวธีิสอนทีใ่ช้ในรายวชิานี้เพือ่พฒันาความรู้

และทกัษะในข้อ 1 
3. กลยุทธ์ในการประเมินหรือวิธีการทีจ่ะใช้วดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในรายวชิานี ้



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้อง
พิจารณา 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[]………………………………………………………… 
 5)[ ]…............................................................... 

1.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
 

1.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ข้อ 1.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 1.2  

เป็
นต

ัวอ
ย่า

งเ
ท่า

นัน้
 

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[  ]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[]………………………………………………………… 
 5)[]…..........................................................................  

2.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
 

2.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ข้อ 2.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 2.2  

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพฒันา 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[]………………………………………………………… 
 5)[  ]…..........................................................................  

3.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
 

3.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ข้อ 3.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 3.2  

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[  ]………………………………………………………… 
 5)[]…..........................................................................  

4.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
 

4.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  หมวด
ที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้ที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ข้อ 
4.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 4.2  

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    ที่ต้องพัฒนา 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[]………………………………………………………… 
 5)[]…...........................................................................  

5.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

5.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ข้อ 5.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 5.2  

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

6. ทักษะพสัิย 

6.1 ทักษะพสิัย ที่ต้องพิจารณา 
 1)[]…………………………………................................ 
 2)[]………………………………………………………… 
 3)[]………………………………………………………… 
 4)[]………………………………………………………… 
 5)[ ]…...........................................................................  

6.2 กลยทุธ์หรือวิธีการสอน 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 
 

6.3 กลยทุธ์หรือวิธีการประเมินผล 
1) …………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………… 

 

ดูจากที่ท า C-Mapping ไว้ใน 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 ข้อ 3  

ของรายวิชานี ้

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ข้อ 6.1  

ดูจากที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  
หมวดที่ 4 ข้อ 2 ของรายวิชานี ้
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
วิธีการสอน ข้อ 6.2  

มคอ.3 



ส าหรับหมวดที่ 4 อาจจัดท าใน 
อีกรูปแบบ ดงันี ้

  

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 []…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 []…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 [  ]…………………… 5……………………….. 5…………………………. เป็
นต

ัวอ
ย่า

งเ
ท่า

นัน้
 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 2.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 [  ]…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 []…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 []…………………… 5……………………….. 5…………………………. 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 3.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 []…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 []…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 [  ]…………………… 5……………………….. 5…………………………. 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 4.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 []…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 [  ]…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 []…………………… 5……………………….. 5…………………………. 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 5.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 []…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 []…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 []…………………… 5……………………….. 5…………………………. 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



6. ด้านทักษะพสัิย 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 6.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

1 []…………………… 1…………………..…… 1…………………………. 

2 []…………………… 2……………………….. 2…………………………. 

3 []…………………… 3……………………….. 3…………………………. 

4 []…………………… 4……………………….. 4…………………………. 

5 [  ]…………………… 5……………………….. 5…………………………. 

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



  

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 
สัปดาห์

ที่ 

 
หวัข้อ / รายละเอียด 

ช่ัวโมงสอน 
ต่อสัปดาห์ 

 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 

 
ส่ือที่ใช้ 

ในการสอน 

 
อาจารย์
ผู้สอน ทฤษฏี ปฎิบัต ิ

1 บรรยาย  อภปิราย 
มอบหมายงาน 

Power point 
เอกสารประกอบ 
การบรรยาย 

2 บรรยาย  อภปิราย 
 สาธิตการทดลอง 

3 บรรยาย  
ทดสอบย่อย 

4 

5 บรรยาย  อภปิราย  
ทดสอบย่อย 

มคอ.3 
ให้แบ่งหัวข้อต่าง ๆ ในค าอธิบายรายวิชาเป็นหน่วยเรียน แล้วน ามาเขียนรายละเอียดในแต่ละสัปดาห์ 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 
สัปดาห์

ที่ 

 
หวัข้อ / 

รายละเอียด 

ช่ัวโมงสอน 
ต่อสัปดาห์ 

 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
ส่ือที่ใช้ 

ในการสอน 

 
อาจารย์
ผู้สอน ทฤษฏี ปฎิบัต ิ

6 บรรยาย  อภปิราย 
มอบหมายงาน 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 

การบรรยาย 

7 บรรยาย  อภปิราย  
 

8 

9 

10 

มคอ.3 



  

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 
สัปดาห์

ที่ 

 
หวัข้อ / 

รายละเอียด 

ช่ัวโมงสอน 
ต่อสัปดาห์ 

 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
ส่ือที่ใช้ 

ในการสอน 

 
อาจารย์
ผู้สอน ทฤษฏี ปฎิบัต ิ

11 บรรยาย  อภปิราย 
มอบหมายงาน 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 

การบรรยาย 

12 บรรยาย  
 อภปิราย  

13 บรรยาย 
ทดสอบย่อย 

14 

15 

16 
มคอ.3 



มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

  2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหวัข้อย่อย
แต่ละหวัข้อที่ท าไว้หรือปรากฏใน C-Mapping 

 สัปดาห์ที่ประเมิน 
 สัดส่วนของการประเมนิ  

หมายถงึ การแบ่งจ านวนน า้หนักเป็นสัดส่วนร้อยละแต่ละ
ด้านของ  การเรียนรู้ (Domains of Learning) อย่างน้อย 5 
ด้าน หากมด้ีานทักษะพิสัยจะรวมเป็น 6 ด้าน 



มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

การเรียนรู้ด้าน จ านวนหน่วยกิต 

3(3-0-6) 3(2-3-5) 3(1-4-4) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 5 5 5 

2. ความรู้ 70 60 20 

3. ทกัษะทางปัญญา 15 5 5 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 
   ความรับผิดชอบ 

5 5 5 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 5 5 

6. ทกัษะพิสัย  - 20 60 



มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

กิจกรรม 
ที่ 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์ 
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 
การ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม 

1 []……………………. 
2 []……………………. 
3 []……………………. 
4 []……………………. 
5 [  ]……………………. 

สังเกตพฤตกิรรม 
การตรงเวลา  
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

2 ความรู้ 
 

1 []……………………. 
2 [  ]……………………. 
3 []……………………. 
4 []……………………. 
5 []……………………. 

การทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
ประเมินงานที่
มอบหมาย 

3 ทักษะทาง
ปัญญา 

1 []……………………. 
2 []……………………. 
3 []……………………. 
4 []……………………. 
5 [  ]……………………. 

สังเกตุการ
แก้ปัญหา 
ประเมินผลการ
ปฏบิัตกิาร 
ประเมินผลงานที่
มอบหมาย 
 

3  5  13 

8 
16 

6  14 

2   7   

6   15   

4   11   



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

กิจกรรม 
ที่ 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 
การ

ประเมิน 

4 ทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1 []………………… 
2 []………………… 
3 []………………… 
4 []………………… 
5 [  ]………………… 

สังเกตุพฤตกิรรม
การระดมสมอง 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
สังเกตุภาวะการ
เป็นผู้น า 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

5 ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1 []………………… 
2 []………………… 
3 []………………… 
4 []………………… 
5 []………………… 
 

สังเกตการซักถาม 
 
ผลงานที่มอบหมาย 
การน าเสนองาน
ผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

6 ทกัษะพิสัย 1 []………………… 
2 []………………… 
3 []………………… 
4 []………………… 
5 [  ]………………… 

การใช้เคร่ืองมือ 
การปฏิบัตงิาน 
 
ชิน้งานที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 

1    9 

10    15 

7    15 

มคอ.3 



    

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



  

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 

 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอน อาท ิ 

 มีการก าหนดวิธีการจากคณะหรือ
ภาควิชา 

 มีการสนับสนุนการวิจยัในชัน้เรียน 

 มีการประชุมสัมมนาเพื่อพฒันา 

   การเรียนการสอน 

 

 

 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้
ของรายวิชา อาทิ 

 การทวนสอบจากคะแนน
ข้อสอบ      หรืองานท่ีมอบหมาย 

 การทวนสอบจากผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของรายวิชา       (ดู มคอ. 
2 หมวด 5) 

 

 
อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินจากข้อที่ 1 

และข้อที่ 2 มาวางแผนในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  

 ปรับปรุงรายวิชา หรือตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
ข้อ 4 

3. การปรับปรุง 
การสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

รายวิชา  

5. การด าเนินการทบทวน
และวางแผนปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 



สรุปความรับผดิชอบ 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา ทีมผู้เช่ียวชาญ  สกอ. 

มคอ.2 รายละเอยีดของหลักสูตร     ( ส่ง สกอ. ) คณะ / ภาควชิา / ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

มคอ.3 การจัดท ารายละเอยีดของรายวชิา ภาควชิา / ผู้สอนรายวชิา 

มคอ.4 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา ภาควชิา / ผู้สอนรายวชิา / อาจารย์นิเทศ 

มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  ผู้สอนรายวชิา 

มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ( สหกจิศึกษา / ฝึกงาน ) 

ผู้สอนรายวชิา / อาจารย์นิเทศ 

มคอ.7  รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3,4 

5,6 

7 

สีเขียว - เสร็จส้ินก่อนการเปิดสอน 

สีชมพู – หลงัเสร็จส้ินการสอน (ส้ินภาคการศึกษา) 

สีเหลือง – เมื่อส้ินปีการศึกษา 



    

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

คณุวฒุิสาขา /  สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ. 5 และ มคอ. 6   ภายใน 
30 วัน หลังสิน้สุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้   ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ   มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 1-5 จะถกูประเมินทุกปี 



    

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  ประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7   ปีที่ผ่านมา 

x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้าน
การจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 



    

มคอ.3 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x x 

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x 

รวมตวับ่งชีท้ี่ต้องด าเนินการ (1-5) ทุกปี 5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งชีใ้นแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ต้องมีข้อมูลการด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี ้ 
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับการประเมินผล 

จากผู้ตรวจประเมิน 



ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มส่ีวนร่วมในการ    
ประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
(ถ้าม)ี 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

มคอ.3 



4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตอบแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.3 



7.  มกีารพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การเรียนการสอน 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.3 



10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

11.  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ทีม่ี
คุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12.  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

12 ตวับ่งช้ีเป็นขั้นต่าที่จะต้องด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.3 



ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

มคอ.3 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ TQF 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องด าเนินการ    ตาม

กรอบ TQF 

ผู้บริหารให้
นโยบายที่
ชัดเจน        

และติดตาม 
อาจารย์ประจ าให้
ความร่วมมือใน
การจดัท า มคอ. 

2-6 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ให้

ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา
หลักสูตร 

ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้





Thai Qualifications Framework 
for Higher Education 

 
 

โดย  
ผศ.ดร.สมชัย หรัิญวโรดม 



2 

Teaching Unit 

รายละเอียดของหลกัสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชาและภาคสนาม/
ฝึกงาน (ถ้ามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ท่ีท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั) 

การวดัและประเมินผล 
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/บณัฑิต 

รายงานรายวิชา 
(Course Reports) 

 รายงานประจ าภาค 
/ประจ าปีการศึกษา   

(Semester/Annual Programme 
Report) 

วางแผนปรบัปรงุ + พฒันา 

สกอ
. 

เสนอ สภสถาบนั
อนุมตั ิ

เสนอ 
สกอ. 

รบัทราบ 
หลกัสตูร
และ 

บนัทึกไว้
ในฐาน 
ข้อมลู 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/      
สาขาวชิาต่างๆ 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
เกณฑก์ าหนดชื่อปรญิญา 
หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน 
เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ 

ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 

การจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อม 

นักศึกษา/บณัฑิตได้รบัการพฒันาให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  

(บณัฑิตมีคณุภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผู้จ้างงานและสงัคม) 

มหาวิทยาลยั 

ติดตาม 
การด าเนินการ 

ตาม TQF 

 
เผยแพร่
หลกัสูตรท่ี

ด าเนินการได้
มาตรฐาน TQF 

ใช่ 
ไม่ใช่ 
1 

กก.อ.ก าหนดหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุง 1 

ประกาศ ศธ. เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ .พ.ศ. 2552 

ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1 ปี 



  

มคอ.5  
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

 (Course Report) 

 หมายถงึ  
- รายงานผลของการจัดการเรียนการสอน ของผู้สอน
แต่ละรายวชิาเม่ือสิน้ภาคเรียน โดยเน้นว่าด าเนินการ
สอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน มคอ. 3 อย่างไร และ
หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะ ส าหรับ รายวชิาดังกล่าวในครัง้ต่อไป 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
ของรายวิชา 

(มคอ.5) 

    ผู้สอนในรายวิชา 
 

  ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปัญหาในด้าน
การบริหาร
จัดการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
การสอนที่

เปรียบเทียบกับ
แผนการสอน 

การวิเคราะห์ผลประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา 

มคอ.5 

การส ารวจความคดิเหน็ของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

การวางแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะ 



มคอ.2 

มคอ.3    มคอ.4 

มคอ.5    มคอ.6 

มคอ.
7 

 ข้
อมู

ลป
ระ
กอ

บก
าร
จัด

ท า
 

มคอ.5 



  
มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายงานผล 
การ

ด าเนินการ 
ของรายวิชา 
ประกอบด้วย 

มคอ.5 



มคอ.5 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ของรายวิชา 
ประกอบด้วย 

มคอ.5 



 
 
 

กรอกช่ือ 
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
กรอกช่ือ 

วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา 

มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

   1.  รหสัและชื่อรายวชิา 
2.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี)                                          

 3.  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)                      
ให้รายงานทุกกลุ่ม /ทุก section  

   4. ภาคการศึกษา และ ปีการศึกษา ที่เปิดสอน 

 5. สถานที่เรียน                                                         
ให้ระบุที่เรียนทกุแห่ง ทัง้ในและนอกที่ตัง้หลัก  

มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



  

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.5 

สัปดา
ห์ที่ 

แผนการสอน 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อที่สอน
ตามแผนการ

สอน 

สอนจริง 
(ชั่วโมง) 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1 3 - ระบุรายละเอียดหวัข้อ 

ที่สอนในสัปดาห์นัน้ 
3 - หากมีความแตกต่างเกินร้อยละ 

25 
(ครบถ้วน) 

2 

● 

● 

● 

14 

15 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

การรายงานใน มคอ. 5 ควรจะต้องท าการสรุปทุกสัปดาห์ที่สอนเสร็จแล้ว 



  

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.5 

สัปดาห์ 
ที่ 

แผนการสอน (ชั่วโมง) หัวข้อที่สอน 
ตามแผนการสอน 

หัวข้อที่สอนจริง เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ครอบคลุม ไม่ครอบคลุม 

1 3 - ระบุรายละเอียดหัวข้อ 
ที่สอนในสัปดาห์นัน้ 

ระบุเฉพาะกรณี 
ที่ไม่ครอบคลุม 

(ดูด้านล่าง) 

2 

● 

● 

● 

14 

15 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หากหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมมีนัยส าคัญต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ต้องบอกแนวทางที่ได้ชดเชย  



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล 
ของการสอนโดย

วิธีนี ้

ปัญหาของ
วิธีสอนที่ใช้ 

(ถ้าม)ี 

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

ใส่
ให้

คร
บต

าม
จ า

นว
นข้

อต
าม

ที่ร
ะบุ

ใน
 ม
คอ

. 3
 

มคอ.5 



   4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 

จากปัญหาที่พบในข้อที่ 3 ให้ระบุข้อเสนอในการด าเนินการเพื่อการปรับปรุง
วิธีการสอน 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับการสอน (ต่อ) 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีสอนในแต่ละผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ ปัญหาของวธีิสอน 

(ภาพรวม) 
การปรับปรุงวธีิสอน ผู้รับผดิชอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี

6. ทักษะพสัิย มคอ.5 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 3  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

มคอ.5 

1) จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
               (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 

2) จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สุดภาค
การศึกษา 
3) จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ต่อ)  

เกรด จ านวนนักศึกษา คิดเป็นจ านวนร้อยละ หมายเหตุ 

A อาจแสดงรายละเอียด 
เป็นรูปกราฟการกระจาย 

ของระดับคะแนน 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

F 

S 

U 

รวม ..........คน 100 
มคอ.5 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 



5. ปัจจัยที่ท าให้ระดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้าม)ี 
 

 

 

 

 

           

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ (ต่อ) 

มคอ.5 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ (ต่อ) 

การเรียนรู้ด้าน ก าหนดช่วงเวลา 
การประเมิน 

ความคลาดเคล่ือนจากแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสัย  มคอ.5 

6) ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 
ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในมคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 

6.1) ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ด ูจ
าก

ที่ก
 าห

นด
ไว้
ใน

 ม
คอ

. 3
 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ต่อ) 

การเรียนรู้ด้าน วิธีการ/กลยุทธ์ 
การประเมิน 

ความคลาดเคล่ือนจากแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหตุผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสัย  มคอ.5 

6) ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 
ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในมคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 

6.2) ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ด ูจ
าก

ที่ก
 าห

นด
ไว้
ใน

 ม
คอ

. 3
 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา (ต่อ)

7.1 วธีิการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
            ให้ระบุวธีิการทวนสอบ 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ      หรืองานท่ีมอบหมาย 

 การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา 

7.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
            ระบุสรุปผลการทวนสอบในประเด็นทีส่ าคญัในข้อ 7.1 

มคอ.5 



1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
         และผลกระทบ (LCD projector ครุภณัฑ์ในห้องปฏิบัติการ 

ห้องเรียน ไม่เพียงพอ ขาดระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสทิธิภาพ ) 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
ระบุปัญหาด้านการบริหารองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบ 
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ( ผู้บริหารขาดระบบและกลไกในการ

กระตุ้นให้อาจารย์จัดส่งคะแนนกลางภาค ปลายภาค มคอ.5 
(ภายในเวลาที่ก าหนด)  

มคอ.5 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 

มคอ.5 



หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 
1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

           1.1 ข้อวพิากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 ให้วเิคราะห์และระบุข้อวิพากษ์หรือข้อเสนอแนะทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
1. 

2. 

3. 

4. 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 

ระบุความคดิเห็นของผู้สอนในประเดน็ที่ส าคญัและมีผลต่อการเรียนการสอน 

ประเดน็ที่ส าคัญ ความคิดเหน็ของผู้สอน 

1. 

2. 

3. 

4. 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.5 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา (ต่อ) 

2.1ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทัง้ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 
2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1   



หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
1. 

2. 

3. 

4. 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

2. ผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

2.1ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทัง้ที่เป็นจุดแขง็และจุดอ่อน 



ประเดน็ที่ส าคัญ ความคิดเหน็ของผู้สอน 

1. 

2. 

3. 

4. 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 2.1   



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม หมวดที่ 6. แผนการปรับปรุง 

ภาคการศึกษา 
และ 

ปีการศึกษา 

แผนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนที่เสนอใน 
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

 
ผลการด าเนินการตามแผน 

เหตุผล 
สู่ความส าเร็จ 
หรือไม่ส าเร็จ 

ระบุภาค
การศึกษาและ 
ปีการศึกษาที่

ผ่านมา 
 

1. (น าข้อมูลแผนการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนที่
เสนอในภาคการศึกษาที่ 
ผ่านมา) 

ระบุผลการด าเนินงาน (ช่องที่2) 
ในภาคการศึกษาที่ด าเนินการ   

2.  

3. 

มคอ.5 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอใน มคอ. 5 (ครัง้ที่ผ่านมา) 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง (ต่อ) 

มคอ.5 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ให้อธิบายการปรับปรุง อาท ิการใช้อุปกรณ์การสอนที่
ทันสมัย/แบบใหม่ 
ปรับเปล่ียนวิธีการสอน หรือ ปรับเปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
กลยุทธ์ในการประเมินผล เป็นต้น  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
  

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาการ
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง (ต่อ) 

มคอ.5 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
รายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

 มาตรฐานการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กิจกรรม/ผู้ รับผิดชอบ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์ 

6. ทกัษะพิสัย 



ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.5 

 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา: ................ 
ลงชื่อ....................วันที่รายงาน.................. 

 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร:....................... 
ลงชื่อ...................วันที่รายงาน.................. 

 
 



สรุปความรับผดิชอบ 
ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา ทีมผู้เช่ียวชาญ  สกอ. 

มคอ.2 รายละเอยีดของหลักสูตร     ( ส่ง สกอ. ) คณะ / ภาควชิา / ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

มคอ.3 การจัดท ารายละเอยีดของรายวชิา ภาควชิา / ผู้สอนรายวชิา 

มคอ.4 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา ภาควชิา / ผู้สอนรายวชิา / อาจารย์นิเทศ 

มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  ผู้สอนรายวชิา 

มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ( สหกจิศึกษา / ฝึกงาน ) 

ผู้สอนรายวชิา / อาจารย์นิเทศ 

มคอ.7  รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3,4 

5,6 

7 

สีเขียว - เสร็จส้ินก่อนการเปิดสอน 

สีชมพู – หลงัเสร็จส้ินการสอน (ส้ินภาคการศึกษา) 

สีเหลือง – เมื่อส้ินปีการศึกษา 



    

มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

คณุวฒุิสาขา /  สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ. 5 และ มคอ. 6   
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้   ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ   
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 1-5 จะถกูประเมินทุกปี 



ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  ประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7   ปีที่ผ่านมา 

x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

    

มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



    

มคอ.5 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x x 

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x 

รวมตวับ่งชีท้ี่ต้องด าเนินการ (1-5) ทุกปี 5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งชีใ้นแต่ละปี 9 10 10 11 12 



ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มส่ีวนร่วมในการ    
ประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 
(ถ้าม)ี 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

มคอ.5 



4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตอบแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.5 



7.  มกีารพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การเรียนการสอน 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.5 



10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

11.  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ทีม่ี
คุณภาพหลกัสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12.  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

12 ตวับ่งช้ีเป็นขั้นต า่ที่จะต้องด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มคอ.5 



ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

มคอ.5 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ TQF 

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ต้องด าเนินการ    ตาม

กรอบ TQF 

ผู้บริหารให้
นโยบายที่ชัดเจน        
และติดตาม 

อาจารย์ประจ าให้
ความร่วมมือใน
การจดัท า มคอ. 

2-7 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ให้

ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา
หลักสูตร 

ผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี ้



















































































































































การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ที่สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

โดย 

ผศ.ดร.สมชยั หิรญัวโรดม 



จุดมุ่งหมายของ 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพื่อให้มีกระบวนการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ 
จากผู้สอนและนักศึกษา เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่
ก าหนดขึ น้ นั ้นได้มีการด าเ นินการและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ผู้สอนได้ท า C-mapping ไว้      

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้แบ่งเป็น 

1) การทวนสอบระหว่างที่ก  าลงัศึกษา 

- การทวนสอบระดบัรายวิชา 

- การทวนสอบระดบัหลกัสูตร 

 

2) การทวนสอบหลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ 

  

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษา  

ระหว่างที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ระดบัรายวิชา 
ดกูระบวนการใน มคอ. 2 หมวด 5  

   # โดยผูส้อน ตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ที่  
 

- ทบทวนผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้นท่ีคาดหวังซ่ึง

ท า C-mapping ไวใ้น มคอ.2 และ ท่ีก าหนดวิธี

หรือกลยุทธ์การสอนและวิธีหรือกลยุทธ์การ

ประเมินผลใน มคอ. 3 น ามารายงานใน มคอ. 5 

 

 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ระหว่างที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ระดบัรายวิชา  

 โดยผูส้อน ตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ที่ (ตอ่)  

 

- อาจใชวิ้ธี สอบถาม สมัภาษณร์ายบุคคล เป็นกลุม่ 
ทวนสอบจากผลการสอบ ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค 

งานท่ีมอบหมาย เป็นตน้ เพื่อการปรบัปรุงการสอน

และการประเมินก่อนสอบปลายภาค 

 

 

 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ระหว่างที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ระดบัรายวิชา 

#แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

อาจมีผูท้รงคณุวุฒิภายนอก 

ก าหนดอ านาจและหนา้ที่ ทบทวน 

- การออกขอ้สอบ ก่อนน าไปใช ้(ครอบคลมุเน้ือหาท่ีก าหนดอยา่งไร) 

- การใหค้ะแนนของผูส้อนจากกระดาษค าตอบ 

- การวดัและประเมินผลที่มีปัจจยัการกระจายคะแนน

ที่ผิดปกต ิ

 

 

 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา

ระหว่างที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ระดบัหลกัสูตร 
-โดยผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

ประชุม วางแผน ทบทวน ตดิตาม จดัท า มคอ.7 

 

-โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจ าปี ที่ตอ้งประเมินอยา่งนอ้ย 12 ตวับง่ช้ี  
และใหร้ะดบัคะแนนตามองคป์ระกอบท่ี 2 ขอ้ 2.1 

(ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน) 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา

หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ 
โดย: 
- บณัฑิตใหม่ท่ีใชห้ลกัสูตร TQF 

(ผลสมัฤทธ์ิอยา่งนอ้ย 5 ดา้น) 

- ผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือสถานประกอบการ 

- ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิตภายใน 1 ปี 

- ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ตวัแทนชุมชน ผูป้กครอง 

- ผูป้ระเมินหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

วิธีการโดยทัว่ ๆ ไป อาจด าเนินการดงัน้ี 

- ทบทวนกลยทุธก์ารประเมินผล ในแตล่ะผลการ

เรียนรู ้ (learning outcomes) ส าหรบัการ

เรียนรูด้า้นน้ีว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 
 

- การใชวิ้ธีประเมินผลการเรยีนรู ้ (domain of 

learning) ดา้นน้ี โดยการสงัเกตพฤติกรรม

อยา่งเดียวมีประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



- ดูรายวิชาท่ีมีปัญหาจากการรายงานของผูส้อน

ใน มคอ. 5 ส  าหรบัผลการเรียนรูแ้ตล่ะดา้น 
 

- ผูร้บัผิดชอบรายวิชา อ่าน มคอ. 5 และตอ้ง

พิจารณาว่ามีรายวิชาใดบา้ง ท่ีสามารถน ามา 

ทบทวนผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้น ถึงแมว่้า

ผูส้อนจะรายงานว่าไม่ปัญหา 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นความรู ้

วิธีการโดยทัว่ ๆ ไป อาจด าเนินการดงัน้ี  

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นความรู ้ (ตอ่) 

- หากด าเนินการในสองขอ้ดังกล่าวแลว้ ยังมี

รายวิชาท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปิดประจ  าภาคหรือประจ  าปี  อาจสุ่มการทวน

สอบเพ่ิมเตมิ ดงัน้ี 

- 1) การใหร้ะดบัคะแนนของผูส้อนมีหลกัเกณฑ์

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐาน

อยา่งไร  

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นความรู ้ (ตอ่) 
 2) การใหค้ะแนนจากผลงานของนักศึกษา หรือ

ขอ้สอบ ในแต่ละกลุ่ม หากมีผูส้อนหลายคน การ

ใหค้ะแนนเหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 

3) การออกขอ้สอบใชร้่วมกนัหรือไม่ อยา่งไร ใน
กรณีท่ีมีผูส้อนหลายคน ส าหรบัรายวิชาเดียวกนั 

4) การตดัเกรดในแต่ละรายวิชา มีการรวมผล

การประเมินครบทุกโดเมน หรือไม่   

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

วิธีการโดยทัว่ ๆ ไป อาจด าเนินการดงัน้ี 

- ทบทวนวิธีสอนและการประเมินผล ในแตล่ะผล

การเรียนรู ้ (learning outcomes) ส าหรบั

โดเมนดา้นน้ีว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 
 

- การใชวิ้ธีประเมินผล การเรียนรู ้ (domain of 

learning) ดา้นน้ี โดยการสงัเกตพฤตกิรรมอยา่ง
เดียวมีประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 

  

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



- ทบทวนวิธีสอนและการประเมินผล ในแต่ละ

ผลการ เรี ยน รู ้ส  าหรับ โดเมนด้าน น้ี ว่ า มี

ประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 
 

- การก าหนดกิจกรรมในแผนการสอนเหมาะสม

และมี ประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 

 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

วิธีการโดยทัว่ ๆ ไป อาจด าเนินการดงัน้ี 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการโดยทัว่ ๆ ไป อาจด าเนินการดงัน้ี 

- ทบทวนวิธีสอนและการประเมินผล ในแต่ละ

ผลการ เรี ยน รู ้ส  าหรับ โดเมนด้าน น้ี ว่ า มี

ประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 
 

- การก าหนดกิจกรรมในแผนการสอนเหมาะสม

และมีประสิทธิผลหรือไม่ อยา่งไร 

 

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 



ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม 

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที่มีประสิทธิผลตามกรอบ TQF  

ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร

ตอ้งด าเนินการ    ตาม

กรอบ TQF 

ผูบ้ริหารให้

นโยบายท่ี

ชดัเจน        

และติดตาม 
อาจารยป์ระจ  าให้

ความร่วมมือใน

การทวนสอบ 

ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก ให้

ขอ้เสนอแนะใน

การทบทวน 

มีหลกัเกณฑท์ี่

เป็นรูปธรรม

น าไปปฏิบตัไิด ้

นกัศึกษาให้

ความร่วมมือ

ในการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั 



ขอบคณุครบั 


	5.1-5-5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3-7 อ.สมชัย 2-3 มีนาคม 58
	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อ.สมชัย
	มคอ. 3 (somchai hiranvarodom)
	มคอ. 5 (somchai hiranvarodom)
	Binder1
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_01
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_02
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_03
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_04
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_05
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_06
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_07
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_08
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_09
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_10
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_11
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_12
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_13
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_14
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_15
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_16
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_17
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_18
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_19
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_20
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_21
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_22
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_23
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_24
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_25
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_26
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_27
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_28
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_29
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_30
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_31
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_32
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_33
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_34
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_35
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_36
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_37
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_38
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_39
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_40
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_41
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_42
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_43
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_44
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_45
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_46
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_47
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_48
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_49
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_50
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_51
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_52
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_53
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_54
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_55
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_56
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_57
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_58
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_59
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_60
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_61
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_62
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_63
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_64
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_65
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_66
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_67
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_68
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_69
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_70
	มคอ. 7 (somchai hiranvarodom)_Page_71

	การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ อ.สมชัย

