
1สวนสุนันทา

การบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการเผยแพร (TQR) 

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

จัดโดย...  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร, 28-29 มีนาคม 2562
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วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร 

2. เพ่ือทราบกระบวนการบริหารหลักสูตรใหมคีุณภาพ 

3. เพ่ือสรางความเขาใจของการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและแนวทางในการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5. เพ่ือสรางความเขาใจและมีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
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ผูเขารับการอบรม

ผูบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

คณะกรรมการอํานวยการคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

กรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการ
หลักสูตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(Expected Learning 
Outcomes: ELOs)

มีความรูความเขาใจและสามารถนํา
หลักการและเนื้อหาของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาประยุกตใช
กับการจัดการหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 
เพื่อการเผยแพร (TQR)
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Day 1: การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานฯ

ก. มาตรฐานการอดุมศึกษา
และเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

คณุภาพการศึกษา
- หลกัสตูร / อาจารย์ / ผูเ้รียน / ทรพัยากรการเรียนรู ้/ การประกนัคณุภาพ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=images&cd=&cad=rja&docid=hL5ymMwUwJH7oM&tbnid=8xc5FIh_Y3ogBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mucc.mahidol.ac.th/%7Eegspt/sponsors.html&ei=qKLmUY2rHIqYrgegpYC4CQ&bvm=bv.49405654,d.bmk&psig=AFQjCNGf6U_MqNpx_h4HzM1fq7MbTF1KiQ&ust=1374155808201404
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8&source=images&cd=&cad=rja&docid=OjT4vQn2Tg6EcM&tbnid=jCX4LiJBtOTjrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.thaischool.in.th/23757.html&ei=0KLmUf6hG8-HrAf2vIHgCg&bvm=bv.49405654,d.bmk&psig=AFQjCNGf2Oy-g7DlpgJ01GKxoLDzy1MNVA&ust=1374155839809414
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1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
o มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน: มีความสามารถและรอบรู รวมสรางสรรคนวัตกรรม 

และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง

o มาตรฐานดานการวิจัยและนวตักรรม 

o มาตรฐานดานการบริการวชิาการ

o มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

o มาตรฐานดานการบริหารจัดการ: หลักสูตรและการจัดการเรียนรู บริหารงานตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน และมีระบบการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
o เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
o เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

การประกันคุณภาพของหลักสตูร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคณุภาพของหลกัสูตรให
ชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลกั 6 ประเด็น คือ

o การกํากับมาตรฐาน  บัณฑิต  นักศึกษา  อาจารย

o หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู

การพัฒนาหลกัสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรงุดัชนดีาน
มาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพือ่พัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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โจทย: การเรียนการสอนแบบอภิปรายปญหา
•PBL (Problem Based Learning) ควรกําหนดหนวยกิตอยางไร

1) 3(3-0-6)

2) 3(2-2-5)
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3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

o การพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ 

o จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
o แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาโท 2 ปริญญา ใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548
o แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปริญญา ใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
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5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
o หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 

2548 

o แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล พ.ศ. 2548

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2558

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พ.ศ. 2560

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

9. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญา...

• ตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552

• ตรี สาขาพยาบาล พ.ศ. 2552

• ตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. 2552

• ตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

• ตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 

• ตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

• ตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ. 
2554

• บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล พ.ศ. 2555

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556

• ตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร พ.ศ.2557

• ตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ.2557 

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558 

• ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ป)

• ตรี-บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.2558

• ตรี  สาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่ งแวดลอม 
พ.ศ.2559

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
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11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550

12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561

13. แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

14. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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anything missing?

Manuel Souto Otero
High-level policy forum

Brussels, 22-11-2012
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เปาหมายสําคัญ

1. Mutual Recognition

2. Life Long Learning

3. Mobility

4. Credit Transfer

5. Linking Education and Employability
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ท่ีมา: ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร
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ความสําคัญของผลการเรียนรู (Learning Outcomes: LOs)
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การเคลื่อนไหวในตางประเทศ: ดานคุณภาพการศึกษา
ประเทศตางๆในทวีปยุโรป

•Bologna Process

•European Qualifications Framework (EQF)

•National Qualifications Framework (NQF)

สหรัฐอเมริกา มุงเนน Learning Outcomes (LO)

ประเทศไทย

•Thailand Qualification Framework

•AUN-QA, EdPEX (TQA) 
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Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Lao
Thailand

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom

New Zealand
Australia
South Africa
Mexico
Chile
Malaysia
Mauritius
Botswana
Sri Lanka
Tunisia
Bangladesh
Russia
Canada
Namibia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Hong Kong
Philippines

Fiji
India
Singapore
Bhutan
Brunel
China
Pakistan
Samoa

NQF
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เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/สาขาวิชาใดให

ดําเนินการดังนี้

(1) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................

(2) แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย 5 คน ซ่ึงประกอบดวยอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร

อยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยาง

นอย 2 คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย 1 คน เพื่อ

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา.............โดยมี

หัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
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ข. บทบาทของผูรับผิดชอบหลักสูตร & อ.ประจําหลักสูตร

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

oพัฒนา/ปรับปรงุคุณภาพของหลักสูตร

oบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร, TQF, IQA & 
EQA
TQF: ตัวบงชี้, มคอ. 2-7

oทวนสอบผลการเรียนรู ระดับ
หลักสูตร

oการประเมินคุณภาพของบัณฑิต

อ.ประจําหลักสูตร

oจัดทําแผน-/ดําเนินการ-/ผล-การสอน

oพัฒนาบัณฑิต ตาม LOs & Soft-skills

oทวนสอบผลการเรียนรู ระดับรายวิชา

oพัฒนาศักยภาพตน อยางตอเนื่อง
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คุณภาพของบัณฑิต



21สวนสุนันทา

คุณภาพของอุดมศึกษา

Quality in higher education is a multi-dimensional concept, which 
should embrace all its functions, and activities: teaching and 
academic programs, research and scholarship, staffing, students, 
buildings, facilities, equipment, services to the community and the 
academic environment. Internal self-evaluation and external 
review, conducted openly by independent specialists, if possible 
with international expertise, are vital for enhancing quality.

Source: The World Declaration on Higher Education for the Twenty First Century: Vision and Action (October 1998), Article 11, Quality Evaluation.
From Johnson Ong Chee Bin (Singapore)
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ค. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ป 2558

•เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาบัณฑิตใหมี
คุณภาพตาม TQF 
ตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและสังคม
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี ป 2558    (เอกสารอางอิงจาก สกอ.)
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กรณีศึกษา

•อาจารยทานหนึ่งจบ ป.เอก ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT), ป.โท วิทยาการ
คอมพิวเตอร และ ป.ตร ีทางคณิตศาสตร สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
MBA ไดหรือไม?

•กรณีหลักสูตรมีกลุมวิชาดานระบบสารสนเทศ (IS)

•กรณีมีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประยุกต IS / IT กับธุรกิจ

•กรณีมีตาํแหนงทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ
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ขอตกลงรวมผลิต...
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ประสบการณดานปฏิบัติการ
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15:1 15:1
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กรณีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางได...
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ง. การบริหารและควบคุมหลักสูตรใหมีมาตรฐานและคุณภาพ

oพัฒนา/ปรับปรงุคุณภาพของหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ตามรอบระยะเวลา 5 ป

oบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ

oบริหารจดัการหลักสูตรตาม TQF

TQF: ตัวบงชี้ และ มคอ. 2-7

ทวนสอบผลการเรยีนรู ระดับหลกัสตูร

oบริหารจัดการหลักสูตรตามการประกันคุณภาพหลักสูตร

การประเมินคุณภาพของบัณฑิต
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สกอ: IQA ระดับหลักสูตร

•เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

•เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร, TQF และเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

•พิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก (มคอ.2)

1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 

5) หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน และ

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (1)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

1.การกํากับ

มาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี 3 ขอ

บัณฑิตศึกษา 11 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)

2.2 การไดงานทํา หรือ ผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ

บัณฑิตศึกษา ผลงานที่ตีพิมพหรือ 

เผยแพร
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (2)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 1) ระบบการรับนักศึกษา
2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

1) ปริญญาตรี การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแกนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1) อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร
2) อัตราการสําเร็จการศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (3)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

4. อาจารย 4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย

1) การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร

2) การบริหารอาจารย

3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย

4.2 คุณภาพอาจารย

1) รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก

2) รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

3) ผลงานวิชาการของอาจารย

ป.เอก จํานวนบทความของอ.ประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอ.ประจําหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 1) อัตราการคงอยูของอาจารย

2) ความพึงพอใจของอาจารย
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (4)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

5. หลักสูตร   
การเรียน   
การสอน  
การประเมิน

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร

2) การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาน้ันๆ

(เพ่ิม) บัณฑิตศึกษา การพิจารณาอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธและ การคนควาอิสระ

5.2 การวางระบบผูสอน และ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

1) การกําหนดผูสอน
2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3

และ มคอ. 4
3) การจัดการเรียนการสอน
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (5)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

5. หลักสูตร   
การเรียน   
การสอน    
การประเมิน
(ตอ)

5.2 การวางระบบ
ผูสอน และ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

ปริญญาตรี -การบูรณาการพันธกิจตาง ๆ กับการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา - การควบคุมหัวขอวิทยนิพนธตามกาวหนาของศาสตร

- แตงตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงาน

5.3 การประเมิน
ผูเรียน

1) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน 
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)

บัณฑิตศึกษา - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
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องคประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (6)
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเด็นการพจิารณา

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน (ตอ)

5.4 ผลการ

ดําเนินการตาม

กรอบ TQF

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบ TQF

6.สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู

1) ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ นศ.

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู



63สวนสุนันทา

แนวทางการประเมินกระบวนการ (Process)

• การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง (ระดับด)ี

• การเรียนรู จัดการความรูในกระบวนการ

• แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเทียบเคียง (Benchmark) กับหลักสูตรเดียวกันในกลุม
สถาบันเดียวกันที่เหมาะสม หรือไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

แนวทางการประเมินผลลัพธ (Outcome)
• ผลการดําเนินการ
• แนวโนมที่ดีขึ้น
• เทียบเคียงผลการดําเนินงาน



64สวนสุนันทา

กระบวนการ
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ผลลพัธ์
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(IQA) ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร’58

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
o หนาที่: บริหารหลักสตูรและการเรยีนการสอน วางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนนิงานหลักสตูร

o จํานวน = 5 | 3 คน เปนอาจารยประจําตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา (สัญญาจาง ≥ 9 เดือน 
ระบุหนาที่หลกัดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงาน) ไมรวมลาเรียน

o อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรได 1 หลักสูตร หรือ (Max 2 หลักสูตร)

พหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร (ระดับเดียวกัน)

หลักสูตรระดับป.โท-เอก สาขาวิชาเดียวกัน (ตอเนื่อง)

o หลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา (เรียน ≥ 30 หนวยกิต) แตละแขนงวิชา/กลุมวิชา ตองมีจํานวน 
≥ 3 คน

o Match รายชื่อตามมคอ.2 / การเปลี่ยนแปลงตองผานการอนุมัติจากสภามหา’ลยั
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 

•หลักสูตรท่ีนาํเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนศุาสตรเขามาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู 
องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุ
วิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร); 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ); วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตรเคมี)

•กรณีศึกษา คอมพิวเตอรธุรกิจ = คอมพิวเตอร + บริหารธุรกิจ 
o ไมนับเปนศาสตรใหม / พหุวิทยาการ เพราะเกิดมานานแลว
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2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
oป.ตรี: จบโทขึ้นไป หรือ เปน ผศ./รศ./ศ. วุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 มีผลงานที่ใชขอตําแหนงวิชาการ 1 ชิ้นในรอบ 5 ป

oป.โท-เอก: จบป.เอก หรือป.โท+ รศ. | ศ. และเปน อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ, อ.ผูสอบ
วิทยานิพนธ หรือ อ.ผูสอน
 มีผลงานวิจัย/วิชาการ 3 ชิ้นในรอบ 5 ป

oอ.ใหม ผานเกณฑภาษาอังกฤษท่ีสกอ. กําหนด

o ไมจํากัดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ป.โท-เอก)
oจบเอก หรือ เปน รศ. (โท) / ศ. (เอก) ≥ 3 ตรงหรือสัมพันธกับสาขา

oNote: จําเปนตองมีหนาท่ีสอนดวย?
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4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน (โท-เอก)
o เปนอาจารยประจํา / ผูทรงฯภายนอก
 ป.โท: จบโท หรือ เปน ผศ. ตรงหรือสัมพันธกับสาขา

 ป.เอก: จบเอก หรือ เปน รศ. ตรงหรือสัมพันธกับสาขา

oมีประสบการณดานการสอน

oมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย
oมีผลงานตีพิมพในรอบหาปท่ีผานมา

oอ.ใหมจบเอก เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตร ป.โท ไดอยางเดียว ภายใน 2 ปนับจาก
วันท่ีเริ่มสอน ตองมีผลงานวิจัยจึงจะสอนระดับ ป.เอก และ เปน อ.ประจําหลักสูตร อ.ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ และ ผูสอบ วิทยานิพนธ ระดับ ป.โทและเอก ได

 ดูขอมูลวิจัยท่ีตีพิมพ / รายงานวิจัยเสนอแหลงทุนหรือผูวาจาง 
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สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

25 มีนาคม 2558
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5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาหลัก Thesis / IS (โท-เอก)
o เปนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ ป.เอก หรือ เปน รศ./ศ. ในสาขาวิชาท่ีจบตรงหรือสัมพันธกัน

oมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญาของอาจารย 
มีผลงานตีพิมพในรอบหาปท่ีผานมา

oกรณีอาจารยท่ีเกษียณหรือลาออก ท่ีมีคุณวฒิุตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร สามารถ
วาจางกลับมาทํางานในระบบ และปฏิบัติหนาท่ีได

oอาจารยเกษียณอายุงาน สามารถเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักจน นศ.สําเร็จการศึกษา 
หานศ.ไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอนเกษียณอายุ
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6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษารวม Thesis -IS ถามี (โท-เอก)
o เปนอาจารยประจําหรือผูทรงฯภายนอก ที่มีวุฒิ ป.เอก หรือ เปน รศ./ศ. ในสาขาวิชาที่จบตรงหรือสัมพันธ

กัน

o มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญาของอาจารย มีผลงานตีพิมพใน
รอบหาปที่ผานมา

o ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ: เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ เปนอยางดี อาจอยูนอกสายวิชาการหรือเปนคน
ภายนอก โดยไมพิจารณาวุฒิและตําแหนงวิชาการ 

 ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะที่เปนที่ปรึกษาหลัก ตองเปนคนในสถาบันฯ 

 ผชช. เปนที่ยอมรับ กรณีราชการไมตํ่ากวาซี 9 

 หลักสูตรป.เอกที่ไมมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผูสอบวิทยานิพนธ หรือผูสอน ที่มีวุฒิ ป.เอก / รศ.-ศ. สถาบัน
อาจแตงต้ังผชช.เฉพาะดานเปนกรณีไป โดยสภาสถาบันเห็นชอบ และแจงสกอ.ทราบ
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7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ Thesis (โท-เอก)
o เปน อ.ประจํา/ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จบ ป.เอก หรือ เปน รศ./ศ. ตรงสาขาหรือ
สัมพันธกัน

oมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย 
มีผลงานตีพิมพในรอบหาปท่ีผานมา  ตรวจสอบผลงานวิจัยของผูทรงภายนอก!

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (โท-เอก)

oป.โท (เฉพาะแผน ก): Proceedings / Journal สิ่งพิมพวิชาการ (เอกสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส)

oป.เอก: Journal-สิ่งพิมพวิชาการ ท่ีมี Peer Review (25% คนภายนอก)

oสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร สามารถทดแทนการตีพิมพได โดย พิจารณาจากปท่ีไดรับ
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ไมใชปท่ีขอจด
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9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา Thesis/IS (โท-เอก)
oThesis: อาจารย 1: นักศึกษา 5 คน (ผศ./รศ. =10; ศ. = 15)

o เทียบสัดสวน นศ.Thesis 1 คน = นศ. IS 3 คน

oMax คุมนศ. 15 คน (รวม การคุมขามหลักสูตรดวย)

10. อาจารยท่ีปรึกษา Thesis/IS มีผลงานวิจัยตอเนื่อง (โท-เอก)
oอยางนอย 3 เรื่องในรอบ 5 ป โดยนับรวมปท่ีประเมิน

oดูทุกคน เอกสารการแตงตั้ง-ภาระงาน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาท่ีกําหนด (ตรี-โท-เอก)
o ตองไมเกิน 5 ป โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อใชงานในปท่ี 6



75สวนสุนันทา

(IQA) ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร

•อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน: ใหครอบคลุม
ก)การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ข)การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

สอดคลองตามตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
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ตัวอยาง การประเมินตัวบงชี้ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 

ทักษะผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมให

นักศึกษาไดเรียน 

3. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

4. คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม

กวางขวางครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่อง

เช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 
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5.เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน 

เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6.ผลลัพธการเรียนรูของผูเรยีนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7.การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 

8.การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการ

เรียนวิชาตอยอด

9.การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตาม

เวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

10.การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการ

ของตลาดแรงงาน 
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11.การจัดรายวิชาในหลักสตูรแกนักศึกษาท่ีเรียนในสถาบัน หรือนอกสถาบันการศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการ
เรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ประเด็นเพิ่มเติมสาหรับ ปริญญาตรี 

12.การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชาท่ีเปนปจจุบัน วิชาการศึกษาท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรียม
นักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 

13.หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการ
เรียนในเนื้อหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน 
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ประเด็นเพิ่มเติมสาหรับ บัณฑิตศึกษา 
14.เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความซับซอนมี

จุดเนน 
15.การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/

สนองความตองการของสังคม 
16.หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และ

สอดคลองกับระดับของหลักสูตร 
17.หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึง และใหองคความรูใหม

มากกวาระดับปริญญาโท 
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน: ใหครอบคลุม
ก) การกําหนดผูสอน 

ข) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผน มคอ. 3 และ มคอ. 4

ค) ป.ตรี: การจัดการเรียนการสอนในระดับ ป.ตรีที่มีบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ง) บัณฑิตศึกษา
oการควบคมุหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนา

ของศาสตร

oการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

oการชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงาน 

(IQA) ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ตัวอยาง การประเมินตัวบงชี้ 5.2
การวางระบบผูสอน

1.ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ี

สอน (คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2.หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมี

โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ 

(ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารยให

ทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัด และประเมินผลเหมาะสม 
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4.การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอน

รายวิชา

5.นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก

อาจารยท่ีมีคุณสมบัติ ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารย

ผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน 

6.หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนา และ

การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม
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บัณฑิตศึกษา  (ประเด็นเพิ่มเติม)
7.หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ 

เวลาในการใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8.การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

ที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่

จะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9.มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑที่ 

สกอ. กําหนด 

10.มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา (รวม) มีการผลิตผลงานวิชาการ

อยางตอเนื่อง 
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ตัวอยาง การประเมินตัวบงชี้ 5.2 (ตอ)

กระบวนการเรียนการสอน
1.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

2.การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ  ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

3.การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎแีละการปฏิบัติ การเรียนรูจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานท่ี

จําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

5.การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ

การเรียนรู/การทางาน/การประกอบอาชีพ
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กระบวนการเรียนการสอน
6.การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ

การสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลากหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทาง
สังคม Online Learning)

7. การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชพี (กลไกการชวยเหลือดานการ
หางานทํา/การเผยแพรผลงาน)

8. การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ 
การศึกษาดงูาน

9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชพี
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กระบวนการเรียนการสอน

10. การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสรมิความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เชน 

Online learning

11. การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ี

มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

12. มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสรมิพัฒนาความสามารถ

ดานการสอนของอาจารย

13. อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู

อาจารยในสาขา/หลักสูตร

14. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

15.การนํากระบวนการบริการทางวิชาการมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผล

ตอการเรียนรูของนักศึกษา

16.การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา

17.การแตงตั้งอ.ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior Project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ

18.ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานของอ.ท่ีปรึกษา (ถามี)

19.ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนศ.ไปฝกประสบการณภาคสนาม

20.มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนศ.ฝกประสบการณภาคสนาม 

โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

21. การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาความรูของนศ. โดยเฉพาะการสอนท่ี

เนน PBL การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน

22. มีระบบการกํากับการทํางานของอ.ผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอ นศ.เต็มท่ี ใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนศ.ตามจรรยาบรรณของ

อาจารย

23. มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/ศึกษาเฉพาะดานของนศ. 

เพื่อให นศ.สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด

24. หัวของานวิจัยของนศ.สอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอ.ท่ีปรึกษา
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25.มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนศ.แตละคน

อยางหนึ่งหนึ่งครั้งตอภาคการศึกษา

26.มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและ นศ.สามารถเขาใชงานไดสะดวก

27.มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ีสกอ.รับรอง และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

28.มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาหารคัดลอกผลงานวิจัย และ

ปญหาของวารสารท่ีไมมีคุณภาพ

29.การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนศ.จะทําขอเสนอ

โครงการท่ีมีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน

30.การสรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาในและตางประเทศ มี Visiting 

Professor มาชวยสอนหรือถายทอดประสบการณ และการสง นศ.แลกเปลีย่น
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หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
InternationalizationCommunication higher education/ industry/ 

government

Learning outcomes
Joint curriculum developmentSoft skills

Sector specific skills

Transparency qualifications

Mobility

Recognition non-formal Internships

Surveys skills needs

Manuel Souto Otero
High-level policy forum

Brussels, 22-11-2012

Employability
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Q&A

www.mua.go.th 
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Day 2: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการ เทคนิคในการออกแบบขอสอบ
การวัดผล และการประเมินผลการสอน
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ผูเขารับการอบรม

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการวชิาการคณะ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

อาจารยประจํา

อาจารยพิเศษ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(Expected Learning 
Outcomes: ELOs)

มีความรูความเขาใจ และการ

ประยุกตใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการทวน

สอบมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
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บทบาทของผูรับผิดชอบหลักสูตร & อ.ประจําหลักสูตร

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
oพัฒนา/ปรับปรงุคุณภาพของ
หลักสูตร

oบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร, TQF, IQA & 
EQA
TQF: ตัวบงชี้, มคอ. 2-7

oทวนสอบผลการเรียนรู ระดับ
หลักสูตร

oการประเมินคุณภาพของบัณฑิต

อ.ประจําหลักสูตร
oจัดทําแผน-/ดําเนินการ-/ผล-การ
สอน

oพัฒนาบัณฑิต ตาม LOs & Soft-
skills

oทวนสอบผลการเรียนรู ระดับ
รายวิชา

oพัฒนาศักยภาพตน อยางตอเนื่อง
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เนื้อหา

1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลการ
เรียนรู (Learning Outcomes: LOs)

2) การทวนสอบผลการเรียนรูระดับรายวิชา

3) การทวนสอบผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
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ก. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

•การศึกษาเปนกลไกท่ีใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคม เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันอยาง
มีความสุข 

•การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมี
ความสุข *****



97สวนสุนันทา

TQF: ความหมาย

กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู
ของผูเรียน ประกอบดวย ระดับของคุณวุฒิและเสนทางการศึกษาสาย
วิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู จํานวนหนวยกิตที่สอดคลอง
กับเวลาเรียนรู ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ และกลไกสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตจากการเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ
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รายละเอียดของ
หลกัสตูร (มคอ.2)

กระบวนการเรยีนการสอน
ตาม LO

การวดัและประเมนิผล 
ตาม LO

รายงานผลหลกัสตูร (มคอ.7)

5 ปี

แผนปรบัปรงุพฒันา เสนอ

เสนอ

สกอ.

รบัทราบและ

บนัทกึใน
ฐานขอ้มลู

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มาตรฐานคณุวฒิุสาขา/
สาขาวิชา (มคอ.1)

เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

เกณฑก์าํหนดชือ่ปรญิญา

หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน

เกณฑ/์แนวทางอื่น ๆ

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

เผยแพร่หลกัสูตรที่

ไดม้าตรฐาน  TQR

Teaching Unit
(POD Network)

สิง่อาํนวยความสะดวก/ สภาพแวดลอ้ม

ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดไวใ้น TQF

(บณัฑติมคีุณภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูจ้า้งงานและสงัคม)

สกอ

ไมผ่า่น

ผา่น

สถาบนัอดุมศึกษา

1

กก.อ. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุ1

ทกุปี สภาสถาบนั
อนุมตัิ

รายละเอียดรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

(มคอ.3&4)

รายงานผลรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

(มคอ.5&6)

ประเมนิตาม
การดาํเนินการตาม

TQF
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ตัวอยางขอมูลที่เกี่ยวของกับ TQF

1 มาตรฐานคณุวฒิุระดบั... สาขา/สาขาวิชา......   (มคอ.1)

2 รายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2)

3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

5 รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

6 รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

7 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7)
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100

ความสัมพันธของมคอ.1-7

ผู้ดาํเนินการ

สกอ.ร่วมกบั

คณาจารย์

ผูท้รงคุณวฒิุ

ในสาขา 

ผูใ้ชบ้ณัฑิต

และผูแ้ทน

องคก์ร

วชิาชีพ 

(ถา้มี)

-คณะกรรมการ

พฒันาหลกัสูตร

-อาจารย์ผู้รับผดิ

ชอบหลกัสูตร

-จัดทําก่อนขอ

อนุมัตต่ิอสภา

สถาบันอุดมศึกษา

-เป็น มคอ. เพยีง

ฉบับเดยีวที่ส่ง 

สกอ.

-อาจารย์

ผูส้อน

-จดัทาํก่อน

เปิดสอน

-อาจารย์

ผูดู้แลการฝึก

งาน/สหกิจ

ศึกษา

-จดัทาํก่อน

เปิดสอน

-อาจารย์

ผูส้อน

-จดัทาํเม่ือ

สอบเสร็จ

ส้ินในแต่

ละภาค

-อาจารย์

ผูดู้แลการ

ฝึกงาน/

สหกิจศึกษา

-จดัทาํเม่ือ

เสร็จส้ิน

การฝึกภาค

สนาม

-อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร

-จดัทาํเม่ือ

ส้ินปีการศึกษา

/ส้ินภาค

การศึกษา

มคอ.1 มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.6 มคอ.7มคอ.5
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1.   ผูเรียน ไดรับการประกันวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักประกันวาคุณวุฒิที่ไดรับมี
ความโปรงใสและเขาใจงายเก่ียวกับความรู ความสามารถ  และทักษะที่มุงหวัง มีความ
สะดวกและคลองตัวในการเคลื่อนยาย สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางประเทศ

2.   สถาบันอุดมศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาหลักสตูรไดอยางหลากหลาย 
มีคุณภาพและมีจุดเดนของแตละสถาบัน 

3.   ผูใชกําลังคน มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะและความตองการเก่ียวกับการจัดการศึกษา
เกิดความม่ันใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตและไดบัณฑิตที่มีคุณภาพไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

4. ประเทศ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางย่ังยืน  คุณวุฒิของ
ประเทศไทยเปนที่ยอมรับและสามารถเทียบเคียงกับคุณวุฒิเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ในตางประเทศ

ประโยชนของ TQF
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ข. การทวนสอบผลการเรียนรู ระดับรายวิชา

การทวนสอบ (Verification)

•หมายถึง ยืนยันความถูกตอง ในวงการคอมพิวเตอร มักใชหมายถึงการทวนสอบซํ้า
แลวซํ้าอีกอยางนอยก็สองครั้ง เพื่อยืนยันวา แฟมขอมูลท่ีสรางขึ้น หรือขอมูลท่ีสง
เขาไปเก็บนั้น ถูกตองทุกประการ การทวนสอบนั้นทําไดหลายวิธี อาจเปนการทวน
สอบดวยตา หรือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ได

•ตรวจสอบวาการดําเนินการเสร็จสิ้น และถูกตองตามท่ีตองการ หรือตรวจสอบวา
การบันทึกขอมูลถูกตองตรงตามขอมูลตนฉบับ Dict.longdo.com

พจนานุกรมคาํศพัทค์อมพวิเตอร ์
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ตาม สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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การทวนสอบ (Verification)

•การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การ
สัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดข้ึนนั้นไดมกีารดําเนินการและบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงค 

•การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความมั่นใจ
ไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจ
ตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเช่ือถือได
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Learning Outcomes (LOs) Verification

ตาม TQF

•การทวนสอบมาตรฐาน

•การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

•การทวนสอบผลการเรียนรู

•การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ

•การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
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แนวคิด หลักการ ความสําคัญ ของการทวนสอบ LOs

•กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใช

บัณฑิต และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

บัณฑิตในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับ

คุณวุฒิตางๆ 

•มาตรฐานผลการเรียนรูดังกลาวมีลักษณะกวางๆ และจะตองแปลความหมายโดย

ผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ทั้งยังตองมีความรู ความ

เขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมถึงของ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย
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จากมคอ.1

•การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย

•ขอ 10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมี

ระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มี

ผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขา

วิชา...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดบัรายวชิาท้ังภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผล

การทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
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•16.8 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการ
เรียนในรายวิชา ท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
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มคอ. 2

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา: 

•ขอ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

oอธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือ

งานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือ

สําหรับมาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดาน
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มคอ. 7
• เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอม

ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขอ

อยางนอยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.6 

• เม่ือสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากล

ยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุง

หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.7 

(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
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จาก มคอ.7
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มคอ. 3 มคอ.5

หมวด 7. การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของรายวชิา

• ขอ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาในรายวิชา
o อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวน

สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนน
ขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
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การทวนสอบผลการเรียนรูระดับรายวิชา

•รายละเอียดของรายวชิา & รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แผน-ผลการ
สอน: มคอ. 3 & 5)

•จาก Curriculum Mapping ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
oพิจารณา LOs จาก มคอ.2  มคอ.3  มคอ.5  มคอ.7

oPLO  CLO
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Workshop-1

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู มคอ.7
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ค. มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการเรียนรูและการประเมินผล

•Learning Outcomes เปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต

และสื่อสารใหหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 

โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ

บัณฑิตท่ีคาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้น

อยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ

• ... สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ไทย
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มาตรฐานผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใหบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู

มากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกําหนดเพ่ิมเติมได
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MQF: 8 Learning Outcomes

1. Knowledge

2. Practical skills

3. Social skills and responsibilities

4. Values, attitudes and professionalism

5. Communication, leadership and team skills

6. Problem solving and scientific skills

7. Information management and lifelong learning skills

8. Managerial and Entrepreneurial Skills

Malaysian Qualifications Framework (MQF)

Roadshow MQA 2008: 16 October – 13 November 2008
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Learning Outcomes
Learning outcomes are statements of what a learner is expected to 
know, understand and/or be able to demonstrate after completion of 
a process of learning.

Benjamin Bloom (1913–1999) 

Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives -
Three Domains of Learning:

• Cognitive;
• Affective; and 
• Psycho-motor

From Johnson Ong Chee Bin (Singapore)
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Bloom’s Taxonomy (Revised)
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กลยุทธการเรียนการสอน

ครเูป็นศนูยก์ลาง                            ผ ูเ้รยีนเป็นสําคญั

รศ.ดร.ณรทุธ ์สทุธจิตต,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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I สอนทางตรง

1) บรรยาย 

2) สาธิต

3) ถามตอบ

4) ฝึกฝนและฝึกปฏิบตัิ

5) สนทนา

II สอนทางออ้ม

1) กระบวนการสืบคน้ (Inquiry)

2) การเรียนแบบคน้พบ (Discovery)

3) การแกปั้ญหา (Problem Solving)

III สอนแบบปฏิสมัพนัธ์

1) ระดมสมอง     

2) สมัมนา

3) เรียนแบบร่วมมอื(Cooperative 

Learning)

IV สอนเนน้ประสบการณ์

1) ทศันศึกษา 

2) การบรูณาการ

3) การสาํรวจ

V สอนแบบอิสระ

1) การสอนท่ีเนน้วิจยัเป็นฐาน / Project-based Learning

2) การบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) / Learning by Doing 

3) การสอนแบบปฏิบตังิานเต็มเวลา (Field Experience)

รศ.ดร.ณรทุธ ์สทุธจิตต,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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From Nattawut Pimpa, Tim Moore: AUS
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ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิฯ 
จํานวนหนวยกิต และ กลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
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Results
Academics

R
an

ki
ng

C
om

pe
te

nc
es

Graduates EmployersAcademics
RankingRankingRanking

1st. Basic General 
Knowledge

4th. Computing Skills

16th. Computing Skills

14th. Interpersonal Skills

12th. Basic General 
Knowledge

12th. Basic General 
Knowledge

4th. Interpersonal Skills

6th. Interpersonal Skills

Source: Julia González, University of Deusto, Joint General Coordinator, 
Bangkok, 2nd of July 2012
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Curriculum Design: Constructive Alignment

Teaching and 
Learning Activities

Unit Learning Outcomes

Assessment

unit descriptions  peer review, refinement, approval

from Program LOs

E Johnson, Australian Council of Deans of Science, 2014, with permission
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

ทุกวิชาตองมี LO (จุดดํา) 3 ดานแรก และครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดตองเพ่ิม LO ดาน 4-5
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128

ทราบไดอ้ยา่งไรวา่บณัฑติมคีณุภาพตามผลการเรยีนรู ้(LO)

แนวคดิของ TQF มุง่เนน้
ทีม่าตรฐานผลการเรยีนรู ้ จงึมแีนว
ทางการประกนัคณุภาพหลักสตูร
และรายวชิาทีช่ดัเจน การออกแบบ
และวางแผนการจัดหลกัสตูร กล
ยทุธก์ารเรยีนการสอน การวัดและ
ประเมนิผล ตลอดจนกจิกรรมตา่งๆ
ของสถาบนัอดุมศกึษาจงึตอ้ง
มุง่เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั มกีาร
กําหนดใหท้วนสอบสมัฤทธผิลของ
ผูเ้รยีน มกีารจัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิการอยา่งสมํา่เสมอ ตลอดจน
การประเมนิความเห็นของผูใ้ช ้
บณัฑติเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูเ้รยีนบรรลุ
มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามที่
กําหนดไว ้

How to Learn

Methods
&

Strategies

Outcome
Support

Input

ทีม่า : ศ.ภิรมย์ กมลรัตนกลุ ในการประชุมหารือ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 18 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมสยามซิ

ตี กทม.
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

•ผูส้อนควรกาํหนด Learning Outcomes ใน มคอ.3 ท่ีตรงเป้าหมายและ

สอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.2 เพราะ TQF เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นหลกั

•สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั Learning Outcomes ท่ีกาํหนด

•กาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผล ท่ีสอดคลอ้งกบั Learning Outcomes ท่ี

กาํหนด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นกัศึกษาประสบความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั โดย

แสดงออกไดถึ้งพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถวดัได ้เช่น อธิบายได ้ลงมือทาํ

ได ้สาธิตได ้วางแผนได ้นาํเสนอได ้ประยกุตไ์ด ้สร้างส่ิงใหม่ ๆ ได้
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การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
(1) คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน

(2) ความรูที่ตองพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน

(3) ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน

(5) การวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชไอทีที่ตองพัฒนา 

+ วิธีการสอน + วิธีการประเมิน
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ตัวอยาง (ขอ 2) ความรูที่ตองพัฒนา 
(2.1) มีความรูในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่กวางขวาง เปน

ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก

 มีความรูในการจัดการธุรกิจสุขภาพ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการอยางเปนระบบ ทันสมัย
และทันตอสถานการณปจจุบัน

รายวชิา 2. ความรู้

1 2 3

บธ 002012 สุขภาพและความงามเบ้ืองตน้ • o o

บธ 103032 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ o • o 

บธ 072042 การจัดการธุรกจิสุขภาพ • o o
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(2)  วิธีการสอน

• มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหนาหองเรียน

• สอนแบบเนนแสวงหาความรูดวยตนเอง มุงเนนวิธีการใหผูเรียนสืบเสาะหาความจริง

• บรรยายและใชกรณีศึกษา

(3) วิธีการประเมิน

• ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย

• การสอบ
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ตัวอยาง: หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห

ที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน 

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน การสอน และสื่อที่ใช ผูสอน

1
แนวคิดและการทําธรุกจิสขุภาพ

ความงาม
3

-บรรยาย และซักถาม

-รวมอภิปราย 
อ.วิเชียร

2 ขอปฏิบัติและกฎหมายดานความงาม 3

-บรรยาย อภิปราย ซักถาม

-แผนภาพประกอบ

-มอบหมายงานกลุมแบบ PBL

อ.ศิริพร

3
แนวทางปฏิบัติ และการจดทะเบียน

การดําเนินการธรุกจิความงาม
3

-อภิปรายโดยใช Power Point และซักถาม

-แบบฝกหัดและการบาน
อ.วิเชียร

4 การตลาด การเงิน และความเสี่ยง 3
-อภิปรายโดยใช Power Point

-ทดสอบยอย
อ.วิเชียร

45 ชม. ต่อวชิาบรรยาย 3 หน่วยกิต
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ตัวอยาง: แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม

ที่
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ

การประเมินผล

1

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2

• มอบหมายงาน และประเมินจาก

งานที่ใหทํา

• นําเสนอรายงานเปนกลุม

• 2, 6, 10, 12, 

13

• 15, 16

10%

10%

2
1.2, 1.3, 1.5, 4.1,

4.2, 4.3, 5.1

พฤติกรรมตางๆ เชน ระเบียบวินัย 

การรวมอภิปราย เปนตน
ทุกสัปดาห

10%

3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3

• ทดสอบยอย

• สอบกลางภาค

• สอบปลายภาค

• 4, 7, 11, 14

• 8

• 17

15%

20%

35%
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Some Challenges, of course, are shared…

there may also be trade-offs.

Manuel Souto Otero
High-level policy forum
Brussels, 22th-11-2012
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TQF and Pedagogy Innovation - jose.contreras@usm.cl
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21st Century Skills: Rethinking How Students Learn

ทีม่า: James Bellanca, Ron Brandt. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. United States of America: Solution Tree Press, 2010. pp. xv

Critical thinking & problem solving
Innovation & creativity
Communication & collaboration

Adaptability & flexibility
Initiative & self-direction
Social & cross-culture=al interaction
Accountability & productivity
Leadership & social responsibility
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Word Education Forum 2015
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มคอ. 3 หมวด 7 ขอ 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ี
มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
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ตัวอยาง

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา

ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา จากคะแนนการสอบ/เกรดของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู งานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน

LOs สอบ/เกรด พฤตกิรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นําเสนอ

1 Moral & Ethics   

2 Knowledge   

3 Cognitive Skill   

4 Social Skill  

5 Analytical, comm. & IT   
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แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้น

ภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอน

อยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไม

เปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชาดังกลาวในคร้ังตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวย

ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน

ภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ

ตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
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แบบ มคอ. 3 เปรียบเทียบกับ มคอ. 5 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. 3

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป หมวดท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไป

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ -

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ -

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา -

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 2 การจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน

หมวด 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบของการดาํเนินการ

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวด 5 การประเมินรายวิชา

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการ

ของรายวชิา

หมวด 6 แผนการปรับปรุง

มคอ. 5
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มคอ.5 หมวด 3 ขอ 7

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ



144สวนสุนันทา

ตัวอยาง

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล

- สงัเกต และเปรยีบเทยีบบนัทกึพฤตกิรรมของ 

นศ. ระหวา่งการเรยีนรูก้บัผลการเรยีน

- พจิารณารายงานโครงการ /นาํเสนองาน

- ผลการสอบ

- ผลสมัฤทธิ์ทีไ่ดส้มเหตสุมผล นศ./กลุม่ทีร่บัผดิชอบด ี

ร่วมมอืกนัทาํงานจะไดผ้ลสมัฤทธิ์ทีด่ี

- คุณภาพของงาน ขึ้นกบัการนาํเสนอเน้ือหาถกูตอ้ง 

ครบถว้น สอดคลอ้งกนั และความต่อเน่ืองในการส่งงาน

- การสอบเนน้การประยุกตใ์ชผ้ลการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการทาํ

โครงการนอกเหนือจากตาํรา ทาํให ้นศ.ทีร่่วมงานโครงการ

สามารถสอบไดผ้ลสมฤทธิ์ดี
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Workshop-2

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู มคอ.7
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มคอ.2

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ

หลักสูตร

มคอ.7

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติของผลการดําเนินการของ

หลักสูตร
หมวดที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบทีม่ีตอ

หลักสูตร
หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

หลกัสูตรและการรายงานผลการดาํเนินการ
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ง. กลยุทธการทวนสอบ ระดับหลักสูตร

• กลยุทธท่ีใชโดยปกติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษา
และงานท่ีรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การ
ประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของ
บัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 

• การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีความ
รวมมือทางการศึกษา แตจะมกีระบวนการ อยางไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการ
จัดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไว
ไดอยางสม่ําเสมอ
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จาก ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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การทวนสอบมาตรฐาน (TQF)

•การทวนสอบ (มาตรฐาน) ผลการเรียนรู: หลักสูตร, รายวิชา
o การสังเกต, การตรวจสอบ, การประเมิน, การสัมภาษณ, การสอบออก (Exit Exam)

•การทวนสอบ (มาตรฐาน) ผลสัมฤทธ์ิ : นักศึกษา
o ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย (ในมคอ. 3 & 5)

•อาจารยผูสอนตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วเิคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาค
การศึกษา

25%



150สวนสุนันทา

(IQA) ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน

อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดําเนินงาน: ครอบคลุม...
ก) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF

o Learning Outcomes 5 ดาน

ข) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
o ทวนสอบ Learning Outcomes

ค) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5
มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

ง) การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
o การตีพิมพ เผยแพร
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แนวทางปฏิบัติ

Plan: กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

Do: ระบบและกลไกสูการปฏิบัติ

Check: การประเมินผลการปฏิบัติ

Act: การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

Kaizen
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(ราง) แบบสรุปรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ท่ีผานตัวบงช้ีตาม TQF ในขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน เพ่ือขอใหเผยแพรหลักสูตรตามกรอบ TQF
คณะ ………………  มหาวิทยาลัย …………………

ระดับคุณวุฒิ

ช่ือหลักสูตร

(ระบุใหชัดเจนวาเปนหลักสูตรใหม/ปรับปรุง 

พ.ศ....)

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรตาม

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ใน IQA

เฉพาะตัวบงช้ี TQF ในหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร
ป พ.ศ.

2557 2558 2559 2560 2561

ปริญญาเอก
1. หลักสูตร ..................................

2. หลักสูตร .................................

ปริญญาโท
1. หลักสูตร .................................

2. หลักสูตร ................................

ปริญญาตรี
1. หลักสูตร ................................

2. หลักสูตร ................................

คุณวุฒิระดับอื่นๆ 1. หลักสูตร ................................

ขอรับรองความถูกตองของขอมูลขางตน

คณบดี : ...........................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ : ............................................................... วัน เดือน ป: .................................................................

อธิการบดี: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

ลายมือชื่อ: ............................................................... วัน เดือน ป: ..................................................................
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การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน*

ปี 

255….**

การประเมิน

ตนเอง หลักฐาน
การประเมินของ

คณะกรรมการ ความคิดเหน็ของ

คณะกรรมการ
มี ไม่มี มี ไม่มี

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

(3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทกุรายวิชา

(4)จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั

หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา

* ดชันีบง่ชีผ้ลการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแต่ละหลกัสตูร

**โปรดทําเคร่ืองหมาย “X” ตามดชันีบง่ชีท่ี้ระบใุนหลกัสตูรของปีการศกึษาท่ีประเมนิ
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน*

ปี 

255….**

การประเมิน

ตนเอง หลักฐาน

การประเมินของ

คณะกรรมการ ความคดิเหน็ของ

คณะกรรมการมี ไม่มี มี ไม่มี
(6)มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว
(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน

การจดัการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาํหลักสูตรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(10) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

(11)ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่

คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม ่เฉล่ีย

มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตวับง่ชีบ้งัคบัท่ีต้องมีผลการดําเนินการ(ข้อท่ี1– 5) (ตวั)ในแต่ละปี 5

รวมตวับง่ชี(้ตวั) ในปีการศกึษาท่ีประเมนิ
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•พิจารณาจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร (หรือชื่อเรียกอ่ืนๆ)  / อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
oการประชุมกอนเปดเทอม เพื่อการวางแผน ติดตาม

oการประชุมหลังปดเทอม เพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินการ

•มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

•เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ได 1 หลักสูตร**

•(Option) ดูสัญญาวาจาง

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย 80% มีสวนรวมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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•มีรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2)
oผานการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และ 

oสกอ. รับทราบ

2. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา   (ถามี)
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•มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ครบทุกรายวิชากอนท่ีเปดสอน (แยกตามเทอม)
o เนื้อหาสาระครบ

oผลการเรียนรู (Learning Outcome) สอดคลองกับ Curriculum Mapping

oจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานฯ

oควรจัดทําดัชนีรายวิชาท่ีเปดสอนในเทอม/ปนั้น ๆ 

•มีรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) (ถามี)

3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนให

ครบทุกรายวิชา
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Photo: from Web
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•มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนภายใน 30 
วัน หลังปดเทอม
o รายงานตามความเปนจริง และมีเนื้อหาครบถวนตามเจตนารมณ
o รายงานประสิทธิผลการสอน และการปรับปรุงวิธีการสอน
oผลการประเมินนักศึกษา และผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
oแผนการปรับปรุง

•มีรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
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•มีรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
o เนื้อหาครบ เชน จํานวนนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา / การไดงานทํา / ผลกระทบ
จากภายใน-นอกตอหลักสูตร / การประเมินจากผูกําลังจะสําเร็จการศึกษา-ผูทรงคุณวุฒิ 
/ ตัวบงชี้ 12 ขอ / คุณภาพการสอน / แผนการพัฒนา

o เปนการรวบรวมและสรุปประเด็นมาจากมคอ.3-4-5-6 ท้ังหมดท่ีเปดสอนในปการศึกษา
นั้น ๆ 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา
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•จากมคอ.7 ครั้งกอน มีการนํามาพัฒนา/ปรับปรุง 
oคุณภาพการสอน, กลยุทธการสอน, หรือการประเมินผลการเรียนรู (แหลงขอมูลจาก
นักศึกษาและบัณฑิต, ผูทรงคุณวุฒิ / ผูประเมินภายนอก, ผูใชบัณฑิต / ผูมีสวนไดสวน
เสียอ่ืนๆ)

oแนวทางในการพฒันาปรับปรุงปถัดไป 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว  
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•เปนกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาตรงตาม LO  เชน
oผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 

oการใหคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย ตรงตามความจริง 

oการระบุปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ (ถามี) 

• สนทนากับอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น / สัมภาษณนักศึกษา เปนตน

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา



163สวนสุนันทา

•มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหม (และอาจารยพิเศษ) ใหมั่นใจไดวา
อาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบสอน

•สรุปสาระสําคัญในการดําเนนิการ และสรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ

•กรณีไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลและแนวทางสนับสนุน

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน
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•แสดงขอมูลการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
o ระบกิุจกรรมการพัฒนา เชน การเขาอบรมสัมมนา และการเขารวมการประชุมทาง
วิชาการ เปนตน

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
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•แสดงขอมูลการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของบคุลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) อยางนอยรอยละ 50
o ระบกิุจกรรมการพัฒนา เชน การเขาอบรมสัมมนา และการเขารวมการประชุมทาง
วิชาการ เปนตน

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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•มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ตอ
คุณภาพของหลักสูตร
o ระดับคะแนนมากกวา 3.5 จาก 5.0

•ตองทําใหแลวเสร็จพรอม มคอ.7

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียมากกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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•มีการสรุปการสอบถามระดับความพึงพอใจผูใชบณัฑิตท่ีมีตอบณัฑิตใหม
o ระดับคะแนนมากวา 3.5 จาก 5.0

•ตองทําใหแลวเสร็จ พรอมมคอ.7

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียมากกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ความพรอมตามตัวบงชี้ (12 ขอ)

•หลักฐานประกอบการประเมินหลักสตูร
o มคอ. 2-3-4-5-6-7

o รายงานการประชุมกรรมการประจําหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร เชน การทวนสอบรายวิชา (เนน 
LO อยางนอย 25% ของรายวิชาที่เปดสอน) ดูขอสอบและการตัดเกรด การประเมินการสอน+การใชกล
ยุทธการสอนของอาจารย โดยเนนปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา

o ขอมูลการประเมินการสอนแตละรายวิชาโดยนักศึกษา

o ขอมูลการปฐมนิเทศ หรือแนะนําอาจารยใหม

o ขอมูลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของอาจารยปจจุบัน (ทุกคน)

o ขอมูลการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

o ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตปสุดทาย และผูใชบัณฑิต / สถานประกอบการ ฯลฯ
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การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3)

รายงานผลการดาํเนินผลของรายวชิา (มคอ.5)

การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ จากหลกัสูตร สู่รายวชิา

อา้งอิงเอกสารจาก สกอ.

รายงานผลการดาํเนินผลของหลกัสูตร (มคอ.7)
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Workshop-3 (ถามี)

1) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 สู มคอ.3

2) การทวนสอบ LO จาก มคอ.3 สู มคอ.5

3) การทวนสอบ LO จาก มคอ.2 & 5 สู มคอ.7
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ตัวอยางรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร (IQA) เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน (TQR) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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1.1 ผลการกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนด

[/ ]  ผาน

[  ]  ไมผาน
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1.2  คุณภาพหลักสูตร
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องคประกอบที่ 3นักศึกษา
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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1.3  ผลการประเมินรายองคประกอบ (ตัวอยาง)
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2. บทสรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อการเผยแพร
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

•ดานการกํากับมาตรฐาน

•ดานบัณฑิต

•ดานนักศึกษา

•ดานอาจารย

•ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

•ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตย. หลกัสูตร xxxx สาขาวชิา xxx ของ

มหาวทิยาลยั xxx ผ่านการกาํกบัมาตรฐานมี

คุณภาพอยู่ในระดบัด ีการดาํเนินการดา้นการ

ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษายงัไมบ่รรลุผล

สมัฤทธิ์ โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ซึง่

เป็นศกัยภาพทีส่าํคญัในศตวรรษที ่21 และทกัษะ

ดา้นการสือ่สารของนกัศึกษา การดาํเนินการดา้น

หลกัสูตร การเรยีนการสอน ควรบูรณาการรายวชิา

ต่างๆ  และใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ก่

นกัศึกษา 
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3 จุดเดนและแนวทางเสริม (ภาพรวม)... ตัวอยาง
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4 จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ภาพรวม)...  ตัวอยาง
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5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

•(ตัวอยาง) การทบทวน มคอ.2 เชน จํานวนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ควรระบใุหชัดเจน, ไมมีหัวขอความสําคัญของหลักสูตร, Curriculum mapping, 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เปนตน
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6 ความเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตรฯ 
จากการวิเคราะหขอมูลใน CHE online การตรวจเยี่ยม (Site visit) 
การสัมภาษณผูเก่ียวของ สามารถสรุปผลได คือ

[  ]  เห็นสมควร

[  ]  ไมเห็นสมควร

ใหเผยแพรเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) … เหตุผลประกอบ

(ตวัอยา่ง) ... จากการตรวจสอบพบวา่หลายกระบวนการยงัขาด PDCA อยา่งครบถว้น ซ่ึงเป็น

ส่ิงสาํคญัของการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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Action Plan

DoCheck

Purpose

Curriculum Development

Stakeholders’ Needs

Graduate 
Competencies

Learning 
Outcomes

Curriculum

Learning & TeachingAssessment
Results & Analysis

Improvement

Standardization

Feedback/
Evaluation

From Johnson Ong Chee Bin (Singapore)
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MBNQA Model
Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
Strategic Planning

5 การมุงเนนบุคลากร
Workforce Focus

7 ผลลัพธ
Results

3 การมุงเนนลูกคา
Customer Focus

1 การนําองคกร
Leadership

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
Measurement, Analysis, and Knowledge Management

6 การมุงเนนการปฏิบัติการ
Operations Focus

TQA Model
Thailand Quality Award

EdPEx Model
Education Criteria for Performance Excellence

สํานักงานประกันคุณภาพ  (QA) และ สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS), มจธ.
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TQF and Pedagogy Innovation - jose.contreras@usm.cl

“It is not the strongest of the 
species that survives, nor the 
most intelligent that survives. 
It is the one that is the most 
adaptable to change.”

Charles Darwin

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf19Ld55fTAhXBvo8KHXV2BYMQjRwIBw&url=http://www.cbc.ca/andthewinneris/2012/01/02/on-november-24th-1859-a/&psig=AFQjCNHvVFm__CDrsc-Ak2mJGJPxv9YiFQ&ust=1491842251603734


187สวนสุนันทา

Q&A
ขอขอบคุณ

wichian@sit.kmutt.ac.th

www.mua.go.th 



188สวนสุนันทา

เอกสารอางอิง

1)มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ: สํานักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา, สกอ. 2553

2)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558

3)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552, สกอ.

4)คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ. 2557, (เพิ่มเติม มี.ค. 

2558)

5)พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ท่ีเก่ียวของ

กับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ



189สวนสุนันทา

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

(มจธ.)
wichian@sit.kmutt.ac.th

ปริญญาตรี (สถิติศาสตร) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (วิศวกรรมขอมูล) มหาวิทยาลัยคีล (Keele) ประเทศองักฤษ

ปริญญาเอก (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเชฟฟลด (Sheffield) ประเทศองักฤษ
คณะอนุกรรรมการดาน TQF สกอ.

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ปรึกษาดานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Assessor: IQA, สมศ., AUN-QA, EdPEX


	การบริหารหลักสูตร�ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) และ�การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการเผยแพร่ (TQR) �� �รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี��จัดโดย...  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา�ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, 28-29 มีนาคม 2562
	วัตถุประสงค์
	Slide Number 3
	Day 1: การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	โจทย์: การเรียนการสอนแบบอภิปรายปัญหา
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญา...
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	เป้าหมายสำคัญ
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	การเคลื่อนไหวในต่างประเทศ: ด้านคุณภาพการศึกษา
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	ข. บทบาทของผู้รับผิดชอบหลักสูตร & อ.ประจำหลักสูตร
	คุณภาพของบัณฑิต
	คุณภาพของอุดมศึกษา
	ค. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558
	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี ปี 2558    (เอกสารอ้างอิงจาก สกอ.)
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	กรณีศึกษา
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	ข้อตกลงร่วมผลิต...
	Slide Number 31
	ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้...
	ง. การบริหารและควบคุมหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
	สกอ: IQA ระดับหลักสูตร
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (1)
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (2)
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (3)
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (4)
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (5)
	องค์ประกอบ: การประกันคุณภาพหลักสูตร (6)
	แนวทางการประเมินกระบวนการ (Process)
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	(IQA) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร’58
	หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	�สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา �สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา �25 มีนาคม 2558 
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	(IQA) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
	ตัวอย่าง การประเมินตัวบ่งชี้ 5.1 
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	(IQA) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
	ตัวอย่าง การประเมินตัวบ่งชี้ 5.2 
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	ตัวอย่าง การประเมินตัวบ่งชี้ 5.2 (ต่อ) 
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Day 2: กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
	Slide Number 93
	บทบาทของผู้รับผิดชอบหลักสูตร & อ.ประจำหลักสูตร
	เนื้อหา
	ก. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	TQF: ความหมาย
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	ความสัมพันธ์ของมคอ.1-7
	Slide Number 101
	ข. การทวนสอบผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา
	ตาม สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	การทวนสอบ (Verification)
	Learning Outcomes (LOs) Verification
	แนวคิด หลักการ ความสำคัญ ของการทวนสอบ LOs
	จากมคอ.1
	Slide Number 108
	มคอ. 2
	มคอ. 7
	จาก มคอ.7
	มคอ. 3						มคอ.5
	การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
	Workshop-1
	ค. มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และการประเมินผล
	มาตรฐานผลการเรียนรู้
	�Malaysian Qualifications Framework (MQF)�
	Learning Outcomes
	Bloom’s Taxonomy (Revised)
	กลยุทธ์การเรียนการสอน
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณวุฒิฯ �จำนวนหน่วยกิต และ กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
	Slide Number 124
	Curriculum Design: Constructive Alignment
	แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
	Slide Number 127
	ทราบได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ (LO) 
	รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
	 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
	ตัวอย่าง (ข้อ 2) ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
	Slide Number 132
	ตัวอย่าง: หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
	ตัวอย่าง: แผนการประเมินผลการเรียนรู้
	Slide Number 135
	Slide Number 136
	21st Century Skills: Rethinking How Students Learn
	Word Education Forum 2015
	มคอ. 3 หมวด 7 ข้อ 4
	ตัวอย่าง
	แบบ มคอ. 5   รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
	แบบ มคอ. 3 เปรียบเทียบกับ มคอ. 5  รายละเอียดของรายวิชา
	มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 7
	ตัวอย่าง
	Workshop-2
	Slide Number 146
	ง. กลยุทธ์การทวนสอบ ระดับหลักสูตร
	จาก ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	การทวนสอบมาตรฐาน (TQF)
	(IQA) ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
	แนวทางปฏิบัติ
	Slide Number 152
	การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ      เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	2. มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา   (ถ้ามี)
	Slide Number 157
	Slide Number 158
	Slide Number 159
	Slide Number 160
	Slide Number 161
	Slide Number 162
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	ความพร้อมตามตัวบ่งชี้ (12 ข้อ)
	การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) 
	Workshop-3 (ถ้ามี)
	ตัวอย่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (IQA) เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (TQR) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
	Slide Number 172
	1.2  คุณภาพหลักสูตร
	องค์ประกอบที่ 3นักศึกษา
	องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
	องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
	องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
	1.3  ผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวอย่าง)
	2. บทสรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	3 จุดเด่นและแนวทางเสริม (ภาพรวม)... ตัวอย่าง
	Slide Number 181
	5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
	6 ความเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน CHE online การตรวจเยี่ยม (Site visit) การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลได้ คือ
	Curriculum Development
	MBNQA Model�Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award�เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลคริจ
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	เอกสารอ้างอิง
	Slide Number 189

