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สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 / 2558 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 
 

ประเด็น มติที่ประชุม ก าหนดการแล้วเสร็จ 

งานวิชาการ 

1. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 

ขอให้ทุกหลักสูตรศึกษาข้อมูลตามประกาศฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร โดยในเบื้องต้นขอให้ส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามแบบฟอร์มในเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา หน้า  28 - 38 

ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58 

2. การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางของ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  (แนว
ทางการเสนอหลักสูตรปรับปรุง) 

1. เนื่องจากมีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (5ปี : 
หลักสูตร พ.ศ.2554) จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) , 
รป.บ. , น.บ. , ศศ.บ.(ภาษาไทย) , ศป.บ.(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) , ค.บ. 
(ดนตรีศึกษา)  

ส่วนอีก 5 หลักสูตรยังไม่ครบรอบการปรับปรุง โดยมีหลักสูตร พ.ศ.2555 
จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , วท.บ.(สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
, ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) และ ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
และหลักสูตร พ.ศ.2556 จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ รป.ม.  

จากการหารือร่วมกัน เนื่องจากประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เพื่อให้ทุก
หลักสูตรได้เรียนรู้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรไปด้วยกัน จึงมีมติให้ทุก
หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 นี้ (ยกเว้นหลักสูตร รป.ม.) 
เพ่ือใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
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ประเด็น มติที่ประชุม ก าหนดการแล้วเสร็จ 

2. การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางของ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(แนวทางการเสนอหลักสูตรปรับปรุง) (ต่อ)  

2.  ขอให้ทุกหลักสูตรส่งบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร พร้อมข้อมูลประกอบ (ตัวอย่างตามเอกสารวิชาการ หน้า 49 - 52) 
มายังคณะ เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป โดยข้อมูล
ประกอบ มีดังนี้ 

1.  โปรแกรมวิชา / กลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ 
2.  ชื่อหลักสูตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3.  ชื่อปริญญา 
    ชื่อเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    ชื่อย่อ           ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 **กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุปรับปรุงจากหลักสูตร............ สาขา

วิชา.......... พ.ศ. ........... 
4.  ข้อมูลแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ

รัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม  
5.  ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการหลักสูตร ทั้งด้าน

คณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัย
เกื้อหนุนอ่ืน 

5.1  ด้านคณาจารย์ 
5.2  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
5.3  งบประมาณ 
5.4  ปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน 

 
 

 

ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 58 



~ 3 ~ 
 

ประเด็น มติที่ประชุม ก าหนดการแล้วเสร็จ 

2. การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางของ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(แนวทางการเสนอหลักสูตรปรับปรุง) (ต่อ) 

6.  รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร (บุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน) 

6.1 ……………ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(ภายนอก) 
ต าแหน่ง(ทางวิชาการ/หน้าที่การงาน/ประสบการณ์…………… 

6.2 ……………ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(ภายนอก) 
ต าแหน่ง(ทางวิชาการ/หน้าที่การงาน/ประสบการณ์…………… 

6.3 ........................ อาจารย์ประจ า (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
6.4 ........................ อาจารย์ประจ า (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
6.5 ..........................อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6.6 ..........................อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6.7 ..........................อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร (อย่างน้อย 3 คน) 
7.1 ……………ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(ภายนอก) 

ต าแหน่ง(ทางวิชาการ/หน้าที่การงาน/ประสบการณ์………… 
7.2 ……………ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(ภายนอก) 

ต าแหน่ง(ทางวิชาการ/หน้าที่การงาน/ประสบการณ์…………… 
7.3 ……………ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา(ภายนอก) 

ต าแหน่ง(ทางวิชาการ/หน้าที่การงาน/ประสบการณ์…………… 
ทั้งนี้ส าหรับการประเมินหลักสูตรหากยังไม่ได้ด าเนินการ อาจใช้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ตบช.2.1) 
2) ผลการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2557 ในภาพรวม 
 
 

ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 58 
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ประเด็น มติที่ประชุม ก าหนดการแล้วเสร็จ 

2. การเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางของ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  (แนว
ทางการเสนอหลักสูตรปรับปรุง) (ต่อ) 

3) ประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

3.1) นักศึกษาปัจจุบัน (ตบช.3.3) 
3.2) นักศึกษาปัสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (ตบช. 5.4 ข้อ 11) 
3.3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตบช. 4.3)  

4) ผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  

หากหลักสูตรใดจะด าเนินการประเมินหลักสูตรเป็นการเฉพาะ อาจท า
ได้โดยการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ตัวอย่างใน
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาหน้า  56) โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ 
(TQF 5 ด้าน) จาก มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 58 

3. การเตรียมการแนะแนวนักศึกษา และ การรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. ขอให้ทุกหลักสูตรเตรียมการวางแผนการแนะแนว/ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยอาจจัดกิจกรรมสอดแทรกในงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัย 
(Open House) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค. 59 ทั้งนี้ทุก
หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนเป้าหมายได้ 

2. ขอให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบข้อมูลในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่คณะได้
จัดท าไว้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องการแก้ไขขอให้ส่งข้อมูลได้ที่คุณจิรพงศ์ 
เทียนแขก  

 
 
 
 

ภายในวันที่ 27 พ.ย. 58 

4. ประเด็นการจัดการความรู้ด้านวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2558 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

 

1. ขอให้โปรแกรมวิชาคัดเลือกรายวิชาและผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เพ่ือน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ทั้งนี้ คณะได้จัดการน าเสนอความรู้การจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558  โดยสามารถ
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนฯได้จากเอกสารที่ได้แจกให้แล้วในวันดังกล่าว 

2. คณะจะก าหนดวันน าเสนอแลกเปลี่ยนแจ้งให้โปรแกรมวิชาทราบ โดย
คาดว่าจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2558 

ส่งรายชื่อผู้สอนที่จะน าเสนอ
แลกเปลี่ยนให้คณะฯ (คุณพร
วิลัย) ภายในวันที่ 30 พ.ย. 58 
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5. การติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3)  / รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 
4) ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 2558 

ขอให้ทุกหลักสูตรรวบรวม มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) จัดส่งมายังคณะ โดย
ขอให้สรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มในเอกสารงานวิชาการ หนา้ 97 , 99  ทั้งนี้
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดและแบบฟอร์ม โดยต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ได้
แลกเปลี่ยนการจัดท า มคอ.3 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเวปไซต์ของคณะ 

ส าหรับภาคเรียนที่ 2 /2558 ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินที่
ก าหนดในเอกสารงานวิชาการ หน้า 93 

ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 58 

6. แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3                   

ขอให้ทุกหลักสูตรจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ และ
รายวิชาที่จะท าการทวนสอบฯ มายังคณะ โดยสามารถศึกษาแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ได้จากเอกสารที่ได้แจกให้ในคราวประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดท า มคอ.3  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา 

ส่งรายชื่อมายังคณะ(คุณพร
วิลัย) ภายในวันที่ 30 พ.ย. 58 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 

รับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอให้แจ้งได้ที่คุณขนิษฐา ภายใน
วันที่ 25 พ.ย. 58 หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 25 พ.ย. 58 

2. การก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง ระบบก ากับการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
- การรายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน 

- ข้อมูลรายละเอยีดอาจารยป์ระจ าหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ใน
รอบ 5 ปยี้อนหลัง                                                               

ขอให้ทุกหลักสูตรจัดส่ง 
1) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน ตามแบบฟอร์มในเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน้า  28 – 
36 

2) รวบรวมข้อมูลรายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ตามแบบฟอร์มในเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา หน้า  37 – 38 

ส่งมายังคณะ(คุณขนิษฐา) 
ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58 
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3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ตามท่ีทุกหลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายงานผลการประเมิน ตามเอกสาร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณามอบหมายหลักสูตรที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

 

โดยมอบหมายให้แตล่ะหลักสูตรด าเนินการ ดังนี ้
1) ประเมินระบบและกลไกของตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบฟอรม์ส าหรับการ

ประเมินระบบและกลไกการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี เพื่อเป็นกรอบแนวทางการประเมิน
ของแต่ละหลักสูตร ตามเอกสารงานประกันคณุภาพการศึกษา หน้า 52 

2) เขียนตัวอย่างรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี โดยเขยีนให้ครบกระบวนการ 
PDCA  

โดยขอให้จัดส่งมายังคณะฯ เพื่อท่ีจะไดร้วบรวม และก าหนดจัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 / 2558 ต่อไป 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  3.1 การรับนักศึกษา 

 
โปรแกรมวิชาภาษาไทยและวิจติรศิลป์ฯ 

  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
   4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย ์

 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร ์

องค์ประกอบท่ี 5 คุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและการประเมนิผล 
  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

 
 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

  5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียน 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

5.3 การประเมินผู้เรียน โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

ส่งมายังคณะ(คุณขนิษฐา) 
ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 58 

4. การพิจารณามอบหมายหลักสูตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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5. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  
2557  ระดับคณะ 

 

ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น ทั้งนี้ คณะฯ ได้มอบหมาย
งานตามข้อเสนอแนะให้กับผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2558  

ทัง้นี้ มีประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกหลักสูตร ดังนี้  
1. การบริการศิษย์เก่า  ขอให้ระบุเป้าหมายศิษย์เก่า ลงในโครงการ ทั้ง

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและโครงการบริการวิชาการภายนอก ด้วย 
2. ขอให้ทุกหลักสูตรจัดส่งปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการตามข้อ 1. ให้

คณะ เพ่ือรวบรวมประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าในช่องทางต่างๆ  
3. คณะฯ จะด าเนินการให้ความรู้แก่คณะกรรมการนักศึกษาของโปรแกรม

วิชา เกี่ยวกับกระบวนการคุณภาพ PDCA  ขอให้ทุกหลักสูตรมีโครงการที่
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
โปรแกรมวิชา โดยในภาคเรียนที่ 2/2558 คณะฯ จะจัดเวทีเพ่ือให้
คณะกรรมการนักศึกษาของโปรแกรมวิชาได้มีโอกาสน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการโดยนักศึกษาเอง 

4. ขอความร่วมมือจากทุกหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ PBL โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเป็นประเด็น
การจัดการความรู้เมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โดยให้ศึกษาแนวทางจาก
คู่มือ “ตั้งหลัก ตั้งมั่น ตั้งต้น ขยายผล แทรกซึม สร้างเกรียวความรู้พัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ PBL” เพ่ือคณะท างานจะได้ติดตามผลการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ต่อไป 
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5. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  
2557  ระดับคณะ (ต่อ)  

ทั้งนี้ขอให้ทุกหลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557  ระดับหลักสูตร
เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2558  จัดส่งมายังคณะ เพื่อรวบรวมน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นี้  

ส่งมายังคณะ(คุณขนิษฐา) 
ภายในวันที่ 20 พ.ย. 58 

6. การลงข้อมูลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online 3D 

1. ให้ทุกหลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงานจาก แบบ มคอ.7 โดย
แปลงให้เป็นตัวอักษรแบบ Tahoma ขนาด 10  

2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงโดยแปลงไฟล์หรือสแกนเอกสารเป็น ไฟล์ PDF  
3. มอบหมายบุคลากรเพ่ือร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและปฏิบัติการลง

ข้อมูลในระบบ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

7. การประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ 

คณะได้จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการประเมินระบบและกลไกการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการประเมินฯ ของแต่ละหลักสูตร (ตาม
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 52)   โดยทุกหลักสูตรสามารถ
น าไปปรับใช้เพื่อท าการประเมินระบบและกลไกของทุกตัวบ่งชี้ โดยท าการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าการประเมินระบบและกลไกตาม
แบบฟอร์มดังกล่าว 

 

8. การประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

ขอให้ทุกหลักสูตรวางแผนการประเมินภาวะการมีงานท า (แบบประเมิน
ตามเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 53 – 55)  โดยควรท าการ
ประเมินเอง ในช่วงเดือน (พ.ค. – ก.ค. 59) เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทุกหลักสูตร
ได้น าผลการประเมินจากระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมาเป็น
ข้อมูลเพ่ือตอบ แต่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้ จะต้องท าการ
เก็บข้อมูลส าหรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (รหัส 55)  

โดยหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 / 2558 (ธ.ค.58) อาจมี
ช่วงเวลาที่บัณฑิตหางานท า (6 เดือน) แต่หลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 2 / 2558 (พ.ค. 59) อาจมีช่วงเวลาที่บัณฑิตหางานท าจ ากัด (2 
เดือน) (หมายเหต ุหลักสูตรจะได้รับการประเมินประมาณเดือน ก.ค.59) 

ไมค่วรเกิน เดือน ก.ค. 59 
(ก่อนวันรับตรวจประเมิน) 
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9. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ขอให้ทุกหลักสูตรวางแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (แบบ
ประเมินตามเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 56 – 58)  โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยร้อยละ 
20  (รหัส 54)  

ไม่ควรเกิน เดือน มี.ค. 59 

10. การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของนักศึกษา และคณาจารย์ 

แบบประเมินตามเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
- หน้า 60 - 68 ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูล

ตอบตัวบ่งชี้ที่ 4.3    
- หน้า  68 – 72 ส าหรับนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลตอบตัวบ่งชี้ 3.3  

ควรท าการประเมิน 2 ครั้ง 
ครั้งแรก  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อน าผลมาด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 / 

2558 
ครั้งที่สอง  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการใน

ภาคเรียนที่ 2 / 2558 

 

11. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ต่อคุณภาพหลักสูตร 

แบบประเมินตามเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา หน้า 73 – 77 
เพ่ือเป็นข้อมูลตอบตัวบ่งชี้ 5.4 ข้อ 11 

ส าหรับหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ควรเริ่ม
ให้นักศึกษาปีสุดท้าย (รหัส 55) ตอบแบบประเมิน ก่อนสอบปลายภาค (8 ธ.ค. 
59)  

ส่วนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ควรด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 2 / 2558 

 

 
                                                                                                                                                         
หมายเหตุ ส าหรับแบบประเมิน ตามข้อ 8 – 11 คณะฯ ได้มอบหมายให้ อ.ตรรกพร สุขเกษม , นายจิรพงษ์ เทียนแขก และ นายภัทรพงษ์ ชูชีพ พัฒนาเป็นแบบสอบถาม

ออนไลน์ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อแจ้งให้บุคคลที่เก่ียวข้องเข้าประเมินในระบบออนไลน์ต่อไป 


