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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

------------------------------------------- 
 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗   รวมถึงเพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดระบบก ากับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  เพ่ือด าเนินการ
จัดระบบและกลไก  รวมทั้งท าหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและเป็นไปตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

๒. ก่อนเปิดภาคการศึกษา  ก าหนดให้ทุกหลักสูตรทบทวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ จ านวน/คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  (องค์ประกอบ  ๑  ตัวบ่งชี้  ๑.๑ เกณฑ์ข้อ ๑ 
และ ๒ , 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 าผลการทบทวนข้างต้นมา

ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร  โดยน ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มาพิจารณาร่วมด้วย 

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 าเนินงานหลักสูตร และ

น าผลการติดตามไปท าการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
๔.  สิ้นภาคการศึกษา  ก าหนดให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามประเด็น ดังนี้ 

๔.๑ การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓)  
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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 โดยการ

ประเมินตนเอง 
๕. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร  น าแบบสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ (รอบที่ ๑  
หลังภาคเรียนที่ ๑ รอบท่ี ๒  หลังภาคเรียนที่ ๒)  

๖.  คณะฯ แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรทราบเพ่ือวางแผนและ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

๗.  สิ้นปีการศึกษา  ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้  
๗.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ ๒  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)  ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
๗.๒  การได้งานท าของบัณฑิต (องค์ประกอบที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  (รายงานภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต) 
๗.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ ๔  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓)  (รายงานจ านวนอาจารย์คงอยู่

และประเมินความพึงพอใจของอาจารย์) 
๗.๔ ผลการด าเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(องค์ประกอบที่ ๕  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔)   
๗.๕  ให้หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการ

บริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

๘. คณะก าหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ภายใน ๑ เดือน
ภายหลังจากหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว   

๙. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 
๑๐. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  น ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๑๑. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทุก

หลักสูตร จัดท าสารสนเทศ น าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไข (ครั้ง
ที่ ๑,๒)  โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน และจัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุน 

๑๒. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ผ่านส านักประกันคุณภาพการศึกษา  ในวาระเพ่ือพิจารณา  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารให้
ข้อเสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ ๑,๒) 

๑๓. คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  และส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา  น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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๑๔. หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  เสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
 ให้คณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบดังกล่าว  
โดยให้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  และ
เมื่อแต่ละหลักสูตรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินแล้วให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะอีกครั้งหนึ่ง 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕61 
 

          
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ขั้นตอนการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

๒. คณะกรรมการการก ากับการประกันคณุภาพระดับหลักสตูร  จัดท าระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
หลักสตูร เสนอต่อคณะเพื่อจัดท าเป็นประกาศคณะฯ 

๓. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรทบทวนประเด็นตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับหลักสตูรก่อนเปิดภาคการศึกษา  ดังต่อไปนี ้
๑)  จ านวน/คณุสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  (องค์ประกอบ  ๑  ตัวบ่งช้ี  ๑.๑ เกณฑ์ข้อ ๑ และ ๒ 

, องค์ประกอบท่ี  ๔  ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๒ (คุณวุฒิและและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์) 

๒)  ติดตามการจดัท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชาที่เปดิสอน 

๓)  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (องค์ประกอบท่ี  ๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑) 

๔)  การวางแผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา  (องค์ประกอบท่ี  ๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒)   

๕)  พิจารณาสาระวิชาในหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี  ๕  ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑) 

๖)  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน (องค์ประกอบท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒) 

๗)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องคป์ระกอบท่ี  ๖  ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑)  

ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อน าผลการทบทวนข้างต้นมาด าเนินการวาง

แผนการด าเนินงานหลักสูตร  โดยน ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูรในปีการศึกษาที่ผ่านมา มา

พิจารณาร่วมด้วย 

 

๔. ระหว่างภาคการศึกษา 
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพิจารณาด าเนินการ ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้

๑) การด าเนินการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบท่ี ๓ ตัวบง่ช้ีที่ ๓.๒) 
๒) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑) 
๓) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทีต่ีพิมพ์ (องค์ประกอบท่ี ๔ ตัวบ่งช้ี ท่ี ๔.๒) 
๔) การด าเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒) 
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อตดิตามการด าเนินงานหลักสตูร และน าผล

การติดตามไปท าการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหลักสตูรในภาคการศึกษาต่อไป 
 



~ ๕ ~ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.  สิ้นภาคการศึกษา 
ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามประเด็น ดังนี ้
๑) การประเมินผู้เรยีน (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓) 

๒) การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบท่ี ๖ ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑)  

๓) ติดตามการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

๔) ผลที่เกดิกับนักศึกษา (องค์ประกอบท่ี ๓  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓)  (รายงานจ านวนนักศึกษาคงอยู่  ประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษา) 

๕) จัดท าแบบสรุปคะแนนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร โดยการประเมินตนเอง 

๖.  คณะกรรมการการก ากับการประกันคณุภาพระดับหลักสตูร  น าแบบสรุปคะแนนการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

๗. คณะกรรมการการก ากับการประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร  แจ้งข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

๘. คณะฯ จัดสรรทรัพยากร / จัดโครงการ 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานหลักสตูร 

 
 

๙.  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสตูรพิจารณาด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ 
๑) คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(องค์ประกอบท่ี ๒  ตัวบ่งช้ีที่ 

๒.๑)  ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๒) การได้งานท าของบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี ๒  ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  (รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต) 

๓) ผลที่เกดิกับอาจารย์ (องค์ประกอบท่ี ๔  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓)  (รายงานจ านวนอาจารย์คงอยู่และประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์) 

๔) ผลการด าเนินการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบท่ี ๕  

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔)   

๕) ให้ทุกหลักสูตรจัดประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร

หลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๑๐.  คณะก าหนดให้มีประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสตูร ภายใน ๑ เดือนภายหลัง
จากหลักสูตรรายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว 



~ ๖ ~ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

๑๑. หลักสตูรรับการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 

๑๒. คณะกรรมการการก ากับการประกันคณุภาพระดับหลักสตูร  น ารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

๑๔. หลักสตูรวางแผนการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
๑๕. หลักสตูรจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  เสนอ

สภามหาวิทยาลยั  เพื่อให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

๑๓. คณะกรรมการการก ากับการประกันคณุภาพระดับหลักสตูร  สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานทุก
หลักสตูร จัดท าสารสนเทศ  

 น าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและด าเนนิการแก้ไข โดยจัดสรรทรัพยาก
รสนับสนุน และจดัโครงการ กิจกรรมสนับสนุนข้อเสนอแนะ 

 น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผา่นส านักประกันคณุภาพการศึกษา  ในวาระเพื่อ
พิจารณา  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการแก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

๑๖. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
ทุกหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานหลักสตูร  โดยน ารายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูรในปีการศกึษาที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมด้วย 
 


