~๑~

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง ระบบกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ รวมถึงเพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนดระบบกากับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
๑. คณะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการกากับ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินการ
จัดระบบและกลไก รวมทั้งทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
๒. ก่อนเปิดภาคการศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรทบทวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี้
๒.๑ จานวน/คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร (องค์ประกอบ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ เกณฑ์ข้อ ๑
และ ๒ , องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ (คุณวุฒิและและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์)
๒.๒ ติดตามการจัดทารายละเอียดรายวิชา (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)
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ทุ ก หลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ น าผลการทบทวนข้ า งต้ น มา
ดาเนินการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร โดยนารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มาพิจารณาร่วมด้วย
๓. ระหว่างภาคการศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาดาเนินการ ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
๓.๑ การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)
๓.๒ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑)
๓.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒)
๓.๔ การดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อติดตามการดาเนินงานหลักสูตร และ
นาผลการติดตามไปทาการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป
๔. สิ้นภาคการศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามประเด็น ดังนี้
๔.๑ การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓)

~๒~
๔.๒ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)
๔.๓ ติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
๔.๔ ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓) (รายงานจานวนนักศึกษาคงอยู่
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา)
๔.๖ จัดทาแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการ
ประเมินตนเอง
๕. เมื่อสิ้น ภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร นาแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ (รอบที่ ๑
หลังภาคเรียนที่ ๑ รอบที่ ๒ หลังภาคเรียนที่ ๒)
๖. คณะฯ แจ้ ง ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะให้ ห ลั ก สู ต รทราบเพื่ อ วางแผนและ
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๗. สิ้นปีการศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้
๗.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
๗.๒ การได้งานทาของบัณฑิต (องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (รายงานภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต)
๗.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) (รายงานจานวนอาจารย์คงอยู่
และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์)
๗.๔ ผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔)
๗.๕ ให้หลักสูตรจัดประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการ
บริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๘. คณะกาหนดให้มีป ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตรทุกหลักสู ตร ภายใน ๑ เดือน
ภายหลังจากหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว
๙. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
๑๐. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๑๑. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานทุก
หลักสูตร จัดทาสารสนเทศ นาเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการแก้ไข (ครั้ง
ที่ ๑,๒) โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน และจัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
๑๒. คณะกรรมการการกากับ การประกันคุณภาพระดับหลั กสู ตร นาเสนอคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลั ย ผ่ านสานั กประกันคุณภาพการศึกษา ในวาระเพื่อพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารให้
ข้อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๑,๒)
๑๓. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และสานักประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจาปีการศึกษา นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

~๓~
๑๔. หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน เสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
ให้คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดาเนินการให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว
โดยให้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และ
เมื่อแต่ละหลักสูตรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินแล้วให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

~๔~
ขั้นตอนการกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

๒. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เสนอต่อคณะเพื่อจัดทาเป็นประกาศคณะฯ

๓. ก่อนเปิดภาคการศึกษา
กาหนดให้ทุกหลักสูตรทบทวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑) จานวน/คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร (องค์ประกอบ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ เกณฑ์ข้อ ๑ และ ๒
, องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ (คุณวุฒิและและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์)
๒) ติดตามการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
๓) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)
๔) การวางแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)
๕) พิจารณาสาระวิชาในหลักสูตร (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)
๖) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)
๗) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อนาผลการทบทวนข้างต้นมาดาเนินการวาง
แผนการดาเนินงานหลักสูตร โดยนารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา มา
พิจารณาร่วมด้วย
๔. ระหว่างภาคการศึกษา
กาหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาดาเนินการ ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
๑) การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)
๒) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑)
๓) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทตี่ ีพิมพ์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒)
๔) การดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อติดตามการดาเนินงานหลักสูตร และนาผล
การติดตามไปทาการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป

~๕~
๕. สิ้นภาคการศึกษา
กาหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามประเด็น ดังนี้
๑) การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓)
๒) การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)
๓) ติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
๔) ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓) (รายงานจานวนนักศึกษาคงอยู่ ประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา)
๕) จัดทาแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประเมินตนเอง

๖. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นาแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

๗. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร แจ้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะให้หลักสูตรดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

๘. คณะฯ จัดสรรทรัพยากร / จัดโครงการ
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานหลักสูตร

๙. เมื่อสิ้นปีการศึกษา กาหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้
๑) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑) ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
๒) การได้งานทาของบัณฑิต (องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (รายงานภาวะการมีงานทาของบัณฑิต)
๓) ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓) (รายงานจานวนอาจารย์คงอยู่และประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์)
๔) ผลการดาเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔)
๕) ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

๑๐. คณะกาหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ภายใน ๑ เดือนภายหลัง
จากหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว

~๖~

๑๑. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

๑๒. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

๑๓. คณะกรรมการการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานทุก
หลักสูตร จัดทาสารสนเทศ
 นาเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการแก้ไข โดยจัดสรรทรัพยาก
รสนับสนุน และจัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุนข้อเสนอแนะ
 นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผ่านสานักประกันคุณภาพการศึกษา ในวาระเพื่อ
พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารให้ข้อเสนอแนะ และดาเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

๑๔. หลักสูตรวางแผนการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
๑๕. หลักสูตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน เสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

๑๖. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร โดยนารายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมด้วย

