
 

 

 

 

(ร่าง) 
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที ่    / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพหลักสูตร   

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 .......................................  

 

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดป้ระกาศ เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  เพ่ือให้การด าเนินงานตามประกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมีกระบวนการท างานและมีบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ      
ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการ 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ       กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา     กรรมการ 
อาจารย์อนุพงษ์  รุ่งน้อย      กรรมการ  
อาจารย์นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม      กรรมการ 



- ๒ – 

อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร     กรรมการ 
อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร     กรรมการ           
อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช     กรรมการ 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      กรรมการ 
อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ      กรรมการ 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง        กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      กรรมการ 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ      กรรมการ 
อาจารย์ปภาตพงศ์  วันภักดี      กรรมการ  
อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง      กรรมการ 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง      กรรมการ 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม      กรรมการและเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก       ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ ควบคุมและก ากับ และติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่       พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  
 
 

     สั่ง  ณ  วันที่    พ.ศ.  ๒๕๖๔  

 

 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต)  
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 



 
    
 
 
 

 
(ร่าง) 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

------------------------------------------ 
 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมถึงเพ่ือเป็น การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด
ระบบ ก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือด าเนินการ 
จัดระบบและกลไก รวมทั้งท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตาม 
ตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

๒. ก่อนเปิดภาคการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสูตรทบทวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

๒.๑ จ านวน/คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (องค์ประกอบ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑, องค์ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ (คุณวุฒิและและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์)  

๒.๒ ติดตามการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
๒.๓ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)  
๒.๔ การวางแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)  
๒.๕ พิจารณาสาระวิชาในหลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)  
๒.๖ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)  
๒.๗ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)  
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือน าผลการทบทวนข้างต้นมาด าเนินการ

วางแผนการด าเนินงานหลักสูตรโดยน ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพิจารณา
ร่วมด้วย 
 ๓. ระหว่างภาคการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาด าเนินการ ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้  

๓.๑ การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)  
๓.๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑)  
๓.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒) 
๓.๔ การด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒) 
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือติดตามการด าเนินงานหลักสูตรและ 

น าผลการติดตามไปท าการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
 



๔. สิ้นภาคการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามประเด็น ดังนี้  
๔.๑ การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓)  
๔.๒ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)  
๔.๓ ติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
๔.๔ ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบที่  ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓) (รายงานจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา)  
๔.๖ จัดท าแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประเมิน

ตนเอง  
๕. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับ 

หลักสูตรน าแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ  
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ  

๖. คณะฯ แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรทราบเพ่ือวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

๗. สิ้นปีการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้  
๗.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ ๒ ตัว

บ่งชี้ที่ ๒.๑) ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  
๗.๒ การได้งานท าของบัณฑิต (องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (รายงานภาวการณ์มีงานท าของ

บัณฑิต)  
๗.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) (รายงานจ านวนอาจารย์คงอยู่ และ

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์)  
๗.๔ ผลการด าเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ 

(องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔)  
๗.๕ ให้หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร

หลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. ๗) ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  

๘. คณะก าหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ภายใน ๑ เดือน 
ภายหลังจากหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว  

๙. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๑๐. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรน ารายงานการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
๑๑. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ทุกหลักสูตร จัดท าสารสนเทศ น าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไข  
โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน และจัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุน  

๑๒. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรน าเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ผ่านส านักประกันคุณภาพการศึกษา ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารให้ 
ข้อเสนอแนะ และด าเนินการแกไ้ขในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๑๓. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  



๑๔. หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายในเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ให้คณะกรรมการการก ากับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว โดยให้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาและเมื่อแต่ละหลักสูตรได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินแล้วให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ประจ าคณะอีกครั้งหนึ่ง               

ประกาศ ณ วันที่ [วันที่] 
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