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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเป็น 

ยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่าง 
รวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล 
ให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดี อันเนื่อง 
มาจากการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการ 
จัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการ
เรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นแนวคิดที่น าหลักการประกันคุณภาพทางภาค 
อุตสาหกรรมและการบริการมาใช้ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าในที่นี้ คือ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม การประกันคุณภาพเป็นเทคนิคในการบริหารงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะท าให้ผลิต
ต่างๆ ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพจะเน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการจริง (Need) หรือ ความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของคุณภาพ 
พอสังเขปดังนี้ เริ่มต้นในสมัยโบราณ ในการแลกเปลี่ยนสินค้า มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันท าให้ใน
ยุคโบราณนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ต่อมาการแลกเปลี่ยนสินค้ามี
วิวัฒนาการเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ท าให้การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเป็นการซื้อขาย ระบบของสินค้า
และบริการเริ่มยุ่งยากซับซ้อน ลูกน้องเริ่มไม่น่าไว้ใจ ลูกค้าก็เริ่มจู้จี้ ดังนั้น ในการซื้อขายสินค้าจ าเป็น 
ต้องมีการตรวจสอบ (Inspection) จากนั้นมา การตรวจสอบสินค้าจึงมีมากขึ้น และการตรวจสอบแต่
ละครั้งเริ่มมีการจดบันทึก แล้วน าผลที่บันทึกนั้นไปวิเคราะห์ว่าผิดพลาดเพราะอะไร เพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ซึ่งเป็นยุคของการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) เกี่ยวกับสินค้าและผลผลิตต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ 
มากกว่าที่จะตรวจองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งต่อมาการตรวจสอบเฉพาะผลลัพธ์ไม่ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจได้ 
การตรวจสอบ หรือการควบคุมคุณภาพไม่ได้ช่วยอะไรมาก เป็นหลักของการแก้ไขที่ปลายเหตุ ดังนั้น 
นักวิชาการ จึงเริ่มคิดน าเอาหลักการของการป้องกันมาใช้ โดยพิจารณาถึงการควบคุมองค์ประกอบ
ทั้งหมดที่มีผลต่อผลลัพธ์ (Results) โดยเฉพาะการควบคุมด้านปัจจัย (Input) และด้านกระบวนการท างาน 
(Process) ซึ่งหลักการนี้ก็ คือ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) โดยเชื่อว่า ถ้าควบคุมให้ปัจจัย 
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น าเข้า (Input) และ การะบวนการท างาน (Process) ไม่แปรปรวนแล้ว ผลลัพธ์ (Results) ย่อมคงเส้น 
คงวา หรือไม่แปรปรวน โดยเน้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแปรปรวนไปจากท่ีลูกค้าต้องการให้น้อยที่สุด 

ปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัว  เพ่ือ 
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยส าคัญในการเตรียมความพร้อมนี้ คือ การเป็นมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพ การที่จะเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพได้จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ 
มีความสัมพันธ์กัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับหลักสูตรและคณะ สนับสนุนการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย ท าหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งเป็น กลุ่มงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ต่างๆ ปฏิบัติตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนา การก ากับการสนับสนุน และการตรวจสอบ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
และได้รับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติงานตั้งแตเ่ริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการของงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
แทนกันได ้

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรแทนกันได้ 
2. การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
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1.4 ขอบเขตคู่มือปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ ประชุมคณะกรรมการจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร  แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และแบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส ารวจวัน เวลาที่ว่างจากผู้ตรวจประเมิน และอาจารย์หลักสูตร  จัดท าแผนการตรวจประเมิน ระดับ 
หลักสูตร  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ติดตามข้อมูล ผลการด าเนินงาน  บันทึกข้อมูล Common 
Data Set (CDS) ผลการด าเนินงาน และหลักฐานลงในระบบ IQA-RMUTP เตรียมการรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพท าหนังสือเชิญ ค าสั่ง ก าหนดการ  รับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR  
จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  รับการตรวจประเมิน 
คุณภาพภายใน โดยผู้ประเมินภายนอก  จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ  น าผลการประเมิน 
ระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  และ บันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร ยืนยันในระบบ 
IQA-RMUTP และ CHE QA 3D Online โดยจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปี 
ของระดับหลักสูตร 

 
1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

ปีการศึกษา  คือ  ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
ปีงบประมาณ  คือ  ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม ปณิธานและภารกิจของการจัด 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและ 
ภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ 
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่ ก าหนด 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ 
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่า คุณภาพการศึกษาได้รับการ
รักษาหรือได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเพิ่มพูน เพื่อให้ได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามลักษณะที่พึงประสงค ์

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) ระดับหลักสูตร เป็นการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
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และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน 
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  หมายถึง กระบวนการหรือกลไกภายในสถาบัน หรือ 
ระบบที่มีไว้เพ่ือมั่นใจว่า การปฏิบัติงานบรรลุถึงมาตรฐานแห่งคุณภาพ การด าเนินงาน ได้ตามแผนที่  
วางไว้อย่างรัดกุมทุกข้ันตอน เพ่ือก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินการ การควบคุม 
คุณภาพโดยหนว่ยงานภายในหรือภายนอกก็ได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นหรือไม่ เป็นกระบวนการ 
ตรวจสอบว่า สถาบันอุดมศึกษามีกลไกที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ 

การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) หมายถึง การรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน โดยการประเมินว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ 
ของสถาบันการศึกษาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพ 
แล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานในทางที่
ดีขึ้น ให้เกิดประสิทธิภาพ/ ผลมากขึ้น 

ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไป 
ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ 
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม 
และก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ 
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า  
กระบวนการ  ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์กร  หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ  
การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด 
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 



บทท่ี 2 
โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 

2.1 ความเป็นมาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร                           2540 อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีหลักสูตร 
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ 
ระดับปริญญาตรี 5 ปี คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ตามเกณฑ์ของสภาสถาปนิก โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษา คือ “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งมั่นเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและ การออกแบบที่มี 
คุณค่าสู่สากล 

ภารกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การผลิต 

และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระ และพัฒนา 

อาชีพสู่การแข่งขัน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการออกแบบสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการออกแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาประเทศ 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาเพ่ือครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 
4. สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปรัชญา : สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
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2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.1.1.1 โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อยู่ภายใต้การสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่วนการบริหารให้ขึ้นตรงต่อคณบดี  
ที่ได้รับมอบหมาย (คําสั่งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560) และให้แบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ 
ออกเป็น 4 งาน ดังแสดงในแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 2.1  โครงสร้างของงาน (Organization Chart) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวางแผน 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนและ
พัฒนา 

งานวิชาการ วิจัย 
และบริการวิชาการ 

งานวางแผนและ
พัฒนา 
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2.1.1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหน้างานบรหิาร
ทั่วไป 

หัวหน้างาน
วางแผน          

และพัฒนา 

หัวหน้างาน
วิชาการ วิจัย  

และบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
วางแผน        

และพัฒนา 
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2.1.1.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

นายธานี  สุคนธะชาต ิ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

นางสาวปริณัน  บานชื่น 
(อาจารย์) 
หัวหน้างานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

 

 

นายเกียรติพงษ์  ศรีจันทึก 
(อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
งานบริการวชิาการแก่สังคม 

 นายคณิต  อยู่สมบูรณ ์
(อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

บรรจุภณัฑ์และการพิมพ์) 
งานหลักสูตร  

 

 

นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง 
(อาจารย์) 
งานสหกิจศึกษา 

  นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 
(อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) 

งานหลักสูตร  
 

 

นางสาวพิมพวรรณ  ภักดีสุวรรณ 
(อาจารย์) 
เครือข่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 

 นายศาสตรา  ศรีหาภาค 
(อาจารย์) 

งานวิเทศสัมพันธ ์
 

 

 

นางสาวบุศรินทร ์ มั่นวชิาชยั 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ) 
งานวิจัยและพัฒนา 

 นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ) 

งานการจัดการความรู ้และเทคโนโลยีดิจิทัล      
เพื่อการศึกษา  

 

 

นางสาวโปรดปราน  เพชรสด 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบตัิการ) 
งานประกันคุณภาพการศึกษา            
และงานทะเบียน 

นายเสฏฐนันท์  สิทธิโชคพัฒนะ 
(นักวิชาการศึกษา) 

งานทะเบยีน  
 

 
 

นายสราวุธ  มั่นวชิาชัย 
(ลูกจ้างชั่วคราว) 

งานบริการวชิาการแก่สังคม  

ภาพ 2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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2.1.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ งานสารบรรณ  งานบุคลากร งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสารการพิมพ์ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

งานวางแผนและพัฒนา รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์ งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามประเมินผล งานบริหารความเสี่ยง งานบริหารโครงการ 

งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ  รับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา งานบริการ
วิชาการแก่สังคม งานหลักสูตร งานทะเบียน งานวิเทศสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานประกัน 
คุณภาพการศึกษา งานสหกิจศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบ งานวิชาทหาร งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
งานศิลปวัฒนธรรม งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานแนะแนว งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย 
งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา งานกีฬา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงาน นักวิชาการศึกษา ที่กําหนดโดย ก.พ.อ เมื่อ

วันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานนักวิชาการศึกษา ดังนี้ 
2.2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และวิธีการสอน 
ทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การ 
จัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง 
การศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.1.2 ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง

วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษา
วิชาทหาร  การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
ทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบายของหน่วยงาน 

2. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ความต้องการกําลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทําหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 

5. การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก  
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ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
1. ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชา 

การศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 
ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไป

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวโปรดปราน เพชรสด ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการทํางาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1. ศึกษาระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ในคณะโดยศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
หลักสูตร และระดับคณะ  และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม
เป้าหมายคุณภาพ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
4. จัดทําแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะให้

หน่วยงานนําไปใช้ 
5. จัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
6. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
7. จัดทําเล่มรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ผ่านระบบ IQA มหาวิทยาลัย, CHE QA Online ของ สกอ. (ไม่เกิน 120 
วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา) 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานงานทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ด้านการบริการ 
1. ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. ให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา 
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

งานอ่ืนๆ  
1. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี (ก.พ.ร.) 
2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และประกอบการวางระบบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 

4. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
ระดับรองลงมา และนักศึกษาสโมสร  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาการปฏิบัติงานการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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               ไม่อนุมัติ 
 

             อนุมัติ 
 
 
 
 
 
                            ไม่ตอบรับ 
 

  ตอบรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําแผนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 

สํารวจวัน เวลาท่ีว่างจากผู้ตรวจประเมิน และอาจารย์หลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

บันทึกข้อมูล Common Data Set (CDS) ผลการ
ดําเนินงาน และหลักฐานลงในระบบ IQA-RMUTP 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ กํากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตาม

เป้าหมายคุณภาพ  ระดับหลักสูตร 

พิจารณาอนุมัติ 

แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และแบบฟอร์มรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ติดตามข้อมูล ผลการดําเนินงาน 

เริ่มต้น 

การตอบรับผู้ตรวจ          
ประเมิน 

1 
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ภาพ 2.4  Flow Chart  การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ           
ทําหนังสือเชิญ คําสั่ง กําหนดการ 

 

จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน               
โดยผู้ประเมินภายนอก 

 

นําผลการประเมินระดับหลักสูตรเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

บันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร ยืนยันในระบบ 
IQA-RMUTP และ CHE QA 3D Online 

1 

สิ้นสุด 

รับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 

 

จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินฯ 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร ต้องเป็นผู้รอบรู่ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
1.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
1.5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา 

สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 
1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 

2561 
1.7 ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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3.1 กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1.1 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เล่ม 135 ตอนที่ 57 ก  ราชกิจจานุเบกษา 
1 พฤษภาคม 2562 

หมวด 7  การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา 51 รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน 

อุดมศึกษา ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้  
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศที่สภานโยบายก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตาม 
มาตรา 9 รวมถึงการควบคุม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
นั้น ๆ 

มาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  
น าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพ การศึกษา ตามวรรคหนึ่งได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ให้สถาบัน 
อุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะ ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา 64 การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน 
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้
ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา 65 เมื่อหน่วยงานตามมาตรา 64 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จ 
สิ้นแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ ในกรณีที่
หน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวง 
เพ่ือทราบ 

3.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน มาตรา 4 หมวด 5 และหมวด 6 โดยสรุปสาระส าคัญ ไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 4“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา 
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็น 
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรา 35/1 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ  
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหา การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ  
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

หมวดที่ 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และ การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการ
จัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยค านึงถึง ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ใน  
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และสาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มี  
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
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หรอืบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้  
ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

3.1.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เล่มที่ 135 ตอนที่ 
11 ก. ราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวง 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม 

ตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดย
มีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ 
ระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง 
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกป ี

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้วให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าวพร้อม 
ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ 
การรับรองจากส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผล 
การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

3.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ออก ณ วันที่ 
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เป็นประกาศที่ออกมาแทนประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน 
ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ โดยมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัย
และนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย และการบริหารจัดการ 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบ 
ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยฉบับใหม่ได้มีการปรับมาตรฐานใหม่จากของเดิมซึ่งมี 3 ด้าน เป็น 5 
ด้าน ประกอบด้วย 
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มาตราที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
มาตราที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตราที่ 3 ด้านการบริหารวิชาการ 
มาตราที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โดยในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษานั้น จะอยู่ในมาตราที่ 5 ข้อ (5.3) ดังนี้ 
มาตราที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการก ากับ ให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

3.1.5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา
สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 มี 5 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการน ามาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
2. แนวทางการน ามาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
3. แนวทางการน ามาตรฐานด้านการบริหารวิชาการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
4. แนวทางการน ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
โดยในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษานั้น จะอยู่ในแนวทางท่ี 5 ข้อ (5.8) ดังนี้ 
5. แนวทางการน ามาตรฐานด้านบริหารจัดการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 

5.8 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่รับประกันความส าเร็จตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน 
อ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตลอดจนมีการน าผลการประกันคุณภาพไปทบทวนเพื่อปรับแผน 
กลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับโลกในอนาคต 
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตมรางานผลลัพธ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลการด าเนินงานในด้านที่ส าคัญ ได้แก่ 

5.8.1 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และผลลัพธ์ตามพันธกิจที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของสถาบัน 

5.8.2 ผลลัพธ์ด้านระบบปฏิบัติการ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลิตภาพซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีท างาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า 



24 

 

5.8.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
ของบุคลากร ด้านบรรยากาศการท างาน ด้านความผูกพันของบุคลากร ด้านพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

5.8.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล ทั้งผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร 
และสร้างความผูกพันกับบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
ฯลฯ 

5.9 สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายอย่าง
ครบถ้วน มีการก ากบัดูแลให้การด าเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ตลอดจนก ากับดูแลให้การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและของสภาสถาบันมีธรรมาภิบาล 

3.1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 
2561 

ข้อ 5 การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
เบิกเงินรายได้ของหน่วยงานเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการได้ ดังนี้ 

5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้เบิกจ่ายในอัตราที่ก าหนดตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

5.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
ประชุมให้เบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะก าหนดการเบิกจ่ายเป็นอย่างอ่ืน 

5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือ
ปริมณฑล ถ้ามหาวิทยาลัยได้จัดรถรับส่ง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางในอัตราเหมาจ่ายวันละห้าร้อยบาท 

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอาศัยอ านาจตามความในข้อ 
5(1) และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตาราง 3.1  อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ต าแหน่ง ระดับหลักสูตร 

(ต่อหลักสูตร) 
ประธาน  

- ภายนอก 3,000 
- ภายใน 2,500 

กรรมการ  
- ภายนอก 2,500 
- ภายใน 2,000 

ที่มา : ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

 
3.1.7 ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใช้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของส านักปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ก าหนด 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบประกัน

คุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 
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3.2 การด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เกิดประโยชน์จึงมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D = ด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปี 
การศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที ่12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป) 

C/S = ก าหนดให้มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการประกัน 
คุณภาพในระดับหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการไปแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจาก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน มาท าการวางแผนปรับปรุง และน าไปพัฒนา 
ให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษ
ก็ได ้

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. คณะวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. คณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ใช้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับ 

อุดมศึกษา และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับ 

หลักสูตร ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ผ่าน ระบบ 
CHE QA Online 

4. งานประกันคุณภาพ จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน เพ่ือน าข้อมูลไว้อ้างอิงในการ 
ตรวจประเมินระดับคณะต่อไป 

5. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
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3.3 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ทั้งนี้ คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ตาราง 3.2  หลักสูตรที่ยังไม่พร้อมเผยแพร่หลักสูตร สกอ. (TQR) 

รายละเอียด คุณสมบัติ 
จ านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/ หลักสูตร 
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร สกอ. หรือ มทร.พระนคร หรือมี
ประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ 

2. ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
1 คน 

3. ผู้ประเมินต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่รับการ
ประเมิน อย่างน้อย 1 คน 

4. ประธานเป็นคนนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกคณะ แต่ควร 
เป็นผู้มีประสบการณ์ประเมิน 

คุณสมบัติเฉพาะกรรมการ ระดับ
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

คณะกรรมการต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป หรือมีต าแหน่ง 
ผศ. ขึ้นไป 

ที่มา : วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน 
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561. 15 มีนาคม 2562. 

 
กรณีหลักสูตรที่มีความประสงค์จะรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มี  

คุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) จากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
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ตาราง 3.3  หลักสูตรที่พร้อมขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรจาก สกอ. (TQR) 
รายละเอียด คุณสมบัติ 

หลักสูตรต้องมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป (≥3.01) ต่อเนื่องกัน 2 ปี (นับรวม
ปีที่ประเมิน) 

หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 
จ านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/ หลักสูตร 
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สกอ. เพื่อการ
เผยแพร่หลักสูตร TQR 

2. ผู้ประเมินทุกคนต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

3. ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ต่ ากว่า 2 คน 
และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาที่รับการประเมิน 

4. ประธานต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติเฉพาะกรรมการ ระดับหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป หรือมีต าแหน่ง 
ผศ. ขึ้นไป 

ที่มา : วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน  
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561. 15 มีนาคม 2562. 

 
3.4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ว่า หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์   
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 
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2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิ ต าแหน่ง ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้น
กระบวนการ จะประเมินใน ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถาม 
ที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของมหาวิทยาลัยได้ และได้
ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการ ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ ทุกระบบ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN - QA ผล
การประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการ รับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตร 
ที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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ตาราง 3.4  กรอบรายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

I ปัจจัยน าเข้า 
P กระบวนการ 
O ผลลัพธ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ 
หลักสูตรตามเกณฑ ์
มาตรฐานหลักสูต
ที่ก าหนด โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ 

ผ่าน/ ไม่ผ่าน 
การประเมิน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย) 

O 

 2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

O 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

P 

 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษา วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

P 
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ตาราง 3.4  (ต่อ) 
องค์ประกอบใน 

การประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

I ปัจจัยน าเข้า 
P กระบวนการ 
O ผลลัพธ์ 

 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

O 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ 

P 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญา 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 

I 

 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

O 

5. หลักสูตร            
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  

P 
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ตาราง 3.4  (ต่อ) 
องค์ประกอบใน 

การประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

I ปัจจัยน าเข้า 
P กระบวนการ 
O ผลลัพธ์ 

 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน การ
สอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 
- การก ากับกระบวนการเรียน

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มี

การฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ 

กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 

P 

 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมิน      

การจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 

P 

 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

- ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

O 
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ตาราง 3.4  (ต่อ) 
องค์ประกอบใน 

การประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

I ปัจจัยน าเข้า 
P กระบวนการ 
O ผลลัพธ์ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของ
สาขาวิชา/ คณะ/ สถาบัน 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

P 

ที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 



บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 

คู�มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได"อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ 
ต้ังแต�ประชุมคณะกรรมการจัดทําคําสั่งคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร, กํากับดูแลตัวบ�งชี้ 
และจัดเก็บข"อมูลรายงานตามเป1าหมายคุณภาพเสนอคณะกรรมประจําคณะเพ่ือพิจารณา แจ"งผู"รับผิดชอบ 
แต�ละตัวบ�งชี้ การจัดทําแผนการตรวจประเมิน สํารวจวัน เวลาในการรับการตรวจประเมิน  การแต�งต้ัง 
คณะกรรมการผู"ตรวจประเมิน  การติดตามข"อมูล และผลการดําเนินงาน การบันทึกข"อมูล Common 
Data Set (CDS) ผลการดําเนินงาน และหลักฐานลงในระบบ IQA-RMUTP  การเตรียมรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา  การจัดส�งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให"คณะกรรมการตรวจ 
ประเมิน  การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน บันทึกข"อมูลระดับหลักสูตร ยืนยันในระบบ IQA-
RMUTP และ CHE QA 3D Online โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร, กํากับดูแล ตัวบ�งชี้ 
และจัดเก็บข"อมูลรายงานตามเป1าหมายคุณภาพ  ระดับหลักสูตร 

2. แจ"งผู"รับผิดชอบแต�ละตัวบ�งชี้ และแบบฟอร,มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. สํารวจวัน เวลาท่ีว�างจากผู"ตรวจประเมิน และอาจารย,หลักสูตร 
4. จัดทําแผนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
5. แต�งต้ังคณะกรรมการผู"ตรวจประเมิน 
6. ติดตามข"อมูล ผลการดําเนินงาน 
7. บันทึกข"อมูล Common Data Set (CDS) ผลการดําเนินงาน และหลักฐานลงในระบบ 

IQA-RMUTP 
8. เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพทําหนังสือเชิญ คําสั่ง กําหนดการ 
9. รับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR 
10. จัดส�งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให"คณะกรรมการตรวจประเมิน 
11. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผู"ประเมินภายนอก 
12. จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินฯ 
13. นําผลการประเมินระดับหลักสูตรเข"าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
14. บันทึกข"อมูลระดับหลักสูตร ยืนยันในระบบ IQA-RMUTP และ CHE QA 3D Online 
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แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะสถาป%ตยกรรมศาสตร'และการออกแบบ 

ตาราง 4.1 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

กิจกรรม 

เวลาดําเนินการ 
หมายเหตุ 

ป. 2561 ป. 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

  

1. ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําคําสั่งคําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร, กํากับดูแล 
ตัวบ�งช้ี และจัดเก็บข"อมูล 
รายงานตามเป1าหมาย
คุณภาพ  ระดับหลักสตูร 

             

2. แจ"งผู"รับผดิชอบแต�ละ
ตัวบ�งช้ี และแบบ ฟอร,ม
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

             

3. สํารวจวัน เวลาท่ีว�าง
จากผู"ตรวจประเมิน และ
อาจารย,หลักสตูร 

             

4. จัดทําแผนการตรวจ
ประเมิน ระดับหลักสูตร 

             

5. แต�งตั้งคณะกรรมการ
ผู"ตรวจประเมิน 

             

6. ติดตามข"อมูล           
ผลการดําเนินงาน 

             

7. บันทึกข"อมูล Common 
Data Set (CDS)        
ผลการดําเนินงาน และ
หลักฐานลงในระบบ 
IQA-RMUTP 
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ตาราง 4.1 (ต�อ) 

กิจกรรม 

เวลาดําเนินการ 
หมายเหตุ 

ป% 2561 ป. 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค ก.
ย.

  

8. เตรียมการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ            
ทําหนังสือเชิญ คําสั่ง 
กําหนดการ 

             

9. รับรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) 

             

10. จัดส�งเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ให"คณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

             

11. รับการตรวจประเมิน 
คุณภาพภายใน           
โดยผู"ประเมินภายนอก 

             

12. จัดทําเอกสารรายงาน
ผลการประเมินฯ 

             

13. นําผลการประเมิน
ระดับหลักสตูรเข"าท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

             

14. บันทึกข"อมูลระดับ
หลักสูตร ยืนยันในระบบ 
IQA-RMUTP และ 
CHE QA 3D Online 

             

ท่ีมา : โปรดปราน  เพชรสด (2562) 
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4.1 เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทําคําส่ังคําส่ังแต8งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร' กํากับดูแล 

ตัวบ8งช้ี และจัดเก็บข:อมูลรายงานตามเป;าหมายคุณภาพ  ระดับหลักสูตร 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ได"จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือขอ

อนุมัติคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดยุทธศาสตร, กํากับดูแลตัวบ�งชี้ และจัดเก็บข"อมูลรายงานตาม 
เป1าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (ภายในเดือนมิถุนายน) 
จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด"วย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ, 
อุตสาหกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ,  และ หลักสูตร
สถาป̂ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรม ซ่ึงขออนุมัติจากท่ีประชุม โดยมีคณบดี
คณะสถาป̂ตยกรรมศาสตร,และการออกแบบลงนามอนุมัติ กรณีมีการแก"ไขงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะนํามาปรับแก"ก�อนจะดําเนินงานตามข้ันตอนต�อไป โดยมีรายละเอียดประกอบด"วย 

1. ขออนุมัติคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร, กํากับดูแลตัวบ�งชี้ และจัดเก็บข"อมูล 

รายงานตามเป1าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
2. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร, กํากับดูแลตัวบ�งชี้ และจัดเก็บข"อมูล รายงาน 

ตามเป1าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  
3. ผู"กํากับดูแลตัวบ�งชี้ตามเป�าหมายคุณภาพระดับหลักสูตร 
4. ระยะเวลารายงานข"อมูล เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
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ตัวอย8างการจัดทําคาํส่ังคําส่ังแต8งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร' กํากับดูแลตัวบ8งช้ี และจัดเก็บ
ข:อมูล รายงานตามเป;าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.1 แสดงคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร, กํากับดูแลตัวบ�งชี้ และจัดเก็บข"อมูลรายงาน  
ตามเป1าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตัวอย8าง 
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ผู:กํากับดูแลตัวบ8งชีต้ามเป;าหมายคุณภาพระดับหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม 
คณะสถาป%ตยกรรมศาสตร'และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๑ 
องค' 

ประกอบ 

ตัวบ8งช้ี ค8า

เป;าหมาย 

ผู:กํากับตัวบ8งช้ี หน8วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ผู:จัดเก็บข:อมูล/รายงาน 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรเกณฑ,มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

๔ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.เกียรติพงษ, ศรีจันทกึ 

๒. บัณฑิต 

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ผลลัพธ,) 

๓.๕๐ 
คะแนน 

หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ, 

๒.๒ ร"อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได"งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปg (ผลลัพธ,) 

ร"อยละ       
๘๐ 

หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.เกียรติพงษ, ศรีจันทกึ 

๓. การรับนักศึกษา 

๓.๑ การรับนักศึกษา (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.ยุวดี พรธาราพงศ, 

๓.๒ การส�งเสรมิและพัฒนานักศึกษา (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา น.ส.อทุัยวรรณ ประสงค,เงิน 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ผลลัพธ,) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา อ.ดร.สาธิต เหล�าวัฒนพงษ, 

๔. อาจารย' 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย, (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา 

๔.๒ คุณภาพอาจารย, (ป̂จจัยนําเข"า) ๒.๕๐ 
คะแนน 

หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา อ.ดร.กิ่งกาญจน, พิจักขณา 

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย, (ผลลัพธ,) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา น.ส.กิง่กาญจน, พิจักขณา 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู:เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.เกียรติพงษ, ศรีจันทกึ 

๕.๒ การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (กระบวนการ) 

๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา ผศ.เกียรติพงษ, ศรีจันทกึ 

๕.๓ การประเมนิผู"เรียน (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา นายพีรัฐ ลิมปาภรณ, 

๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ผลลัพธ,) 

ร"อยละ       
๘๐ 

หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา นายอาณัฏ ศิริพิชญ,ตระกูล 

๖. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู:เรียน 

๖.๑ ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู" (กระบวนการ) ๒ ข"อ หัวหน"าสาขาวิชา สาขาวิชา อ.ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน, 

รวมตัวบ8งช้ีระดับหลักสูตร ๖ องค'ประกอบ ๑๔ ตัวบ8งช้ี 

ภาพ 4.2  แสดงผู"กํากับดูแลตัวบ�งชี้ตามเป1าหมายคุณภาพระดับหลักสูตร 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.3  แสดงระยะเวลารายงานข"อมูล เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
2. แจ:งผู:รับผิดชอบแต8ละตัวบ8งช้ี และแบบฟอร'มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เชิญอาจารย,ประจําหลักสูตรรับทราบ ว�าอาจารย,ท�านใดรับผิดชอบตัวบ�งชี้ไหนบ"าง  พร"อม
แบบฟอร,มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มคอ.7 และแจ"งสารสนเทศแหล�งข"อมูลแบบสํารวจ/ 
แบบประเมินการประเมินฯ ปgการศึกษา.... เพ่ือนําข"อมูลมาจัดทํารายงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย8าง 
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ตาราง 4.2  แหล�งข"อมูลแบบสํารวจ/ แบบประเมินการประเมินฯ  
ลําดับ ข:อมูลพ้ืนฐาน/ แบบ

ประเมินท่ีเก่ียวข:อง 
ตัวบ8งช้ีระดับหลักสูตร แหล8งข:อมูล/ ฐานข:อมูล 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู"บังคับบัญชา/        
ผู"จ"างงานท่ีมีต�อบัณฑิต 
ตามกรอบ TQF 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
TQF 

ระบบภาวะการีงานทําของบัณฑิต 
https://job.rmutp.ac.th/#!/       
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ"าง หรือ Scan QR Code 

 
2. จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีท้ังหมด 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสํารวจเรื่องการมี
งานทําภายใน 1 ปg 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ร"อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได"งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปg 

ระบบภาวะการีงานทําของบัณฑิต 
https://job.rmutp.ac.th/#!/  
หรือ Scan QR Code 

 
3. ข"อมูลนักศึกษา 

- สถิตินักศึกษา สมัคร-
รับไว" 

- สถิตินักศึกษาป̂จจุบัน
ท้ังหมด แยกคณะ ชั้นปg 
แนวโน"มการคงอยู� 

- สถิตินักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา 

- สถิตินักศึกษาตกออก
ระหว�างปg 

- สถิติสรุปคะแนนเฉลี่ย
นักศึกษา 

- FTES 

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

สถิตินักศึกษา 
http://regis.rmutp.ac.th/?pag
e_id=4127 หรือ Scan QR Code 
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ตาราง 4.2  (ต�อ)  
ลําดับ ข:อมูลพ้ืนฐาน/ แบบ

ประเมินท่ีเก่ียวข:อง 
ตัวบ8งช้ีระดับหลักสูตร แหล8งข:อมูล/ ฐานข:อมูล 

4. แบบประเมินความ      
พึงพอใจของนักศึกษาปg
สุดท"าย ท่ีมีต�อคุณภาพ
หลักสูตร 

- ด"านหลักสูตร 

- ด"านระบบอาจารย,ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ 

- ด"านสภาพแวดล"อม
การเรียนรู" 

- ด"านการเรียนรู"ตลอด
หลักสูตรได"พัฒนา
คุณลักษณะของ
นักศึกษา 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
TQF 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปgสุดท"ายท่ีมีต�อคุณภาพ
หลักสูตร
http://regis.rmutp.ac.th/?pag
e_id=4127 
หรือ Scan QR Code 

 

5. แบบสํารวจความ         
พึงพอใจในด"านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

- ด"านการรับและเตรียม
ความพร"อมแก�นักศึกษา 

- ด"านการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและการ
จัดการศึกษา 

- ด"านระบบอาจารย,    
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

- ด"านสิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู" 

- ด"านการจัดการข"อ
ร"องเรียนของนักศึกษา 

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต�อหลักสูตรและ         
การจัดการข"อร"องเรียน 
http://regis.rmutp.ac.th/?pag
e_id=4127 
หรือ Scan QR Code 
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ตาราง 4.2  (ต�อ) 
ลําดับ ข:อมูลพ้ืนฐาน/ แบบ

ประเมินท่ีเก่ียวข:อง 
ตัวบ8งช้ีระดับหลักสูตร แหล8งข:อมูล/ ฐานข:อมูล 

6. แบบสํารวจความ        
พึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต�อ
สภาพแวดล"อม และ       
สิ่งสนับสนุนในการเรียน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู" 

แบบสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต�อ
สภาพแวดล"อมและสิ่งสนับสนุน
การเรียน 
https://arit.rmutp.ac.th/2020
/03/%e0%b8%a3%e0%b8%
b2%e0%b8%a2%e0%b8%87
%e0%b8%b2%e0%b8%99%
e0%b8%84%e0%b8%a7%e0
%b8%b2%e0%b8%a1%e0%
b8%9e%e0%b8%b6%e0%b
8%87%e0%b8%9e%e0%b8
%ad%e0%b9%83%e0%b8%
88%e0%b8%aa%e0%b8%b4
%e0%b9%88%e0%b8%87%
e0%b8%aa/ 
หรือ Scan QR Code 

 
ท่ีมา : สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2562) 
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การเข:าระบบสารสนเทศแหล8งข:อมูลแบบสํารวจ/ แบบประเมินการประเมินฯ ป.การศึกษา.... 
1. เป~ดหน"าเว็ปไซต,มหาวิทยาลัย เลือกเมนูหน�วยงาน 
2. เลือกเมนูสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
 

3. เลือกเมนูแหล�งข"อมูลแบบสํารวจ/ แบบประเมินการประเมินฯ ปgการศึกษา.... 

 
 
 
 

1 

2 

3 
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ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา 
1. เลือกเมนูแหล�งข"อมูล/ ฐานข"อมูล ตามตัวบ�งชี้ระดับหลักสูตร 
2. เลือกเมนูระบบภาวการณ,มีงานทําของบัณฑิต 

 
 

3. เลือกเมนูรายงาน 
4. เลือกเมนูความพึงพอใจผู"จ"าง 
5. แยกตามด"าน 

 
 

2 

3 

4 

5 
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6. เลือกปg 
7. เลือกคณะ 
8. เลือกระดับ 
9. เลือกสาขาวิชา 

 
 

10. นําข"อมูลท่ีได"จัดทํารายงานในตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

 
 

6 7 8 

9 
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สารสนเทศสําหรับจัดทํารายงานตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ร"อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได"งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปg 

1. เลือกภาวการณ,มีงานทํา 
2. เลือกรายงานข"อมูลพ้ืนฐาน 
3. เลือกปg 
4. เลือกคณะ 
5. เลือกระดับ 
6. เลือกสาขาวิชา 

 
 

7. นําข"อมูลท่ีได"จัดทํารายงานในตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 ร"อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได"งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปg 

 
 

1 

2 5 4 3 

6 
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สารสนเทศสําหรับจัดทํารายงานตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
สามารถเลือกได"ตามเมนูท่ีต"องการสถิติ 

 
 

สารสนเทศสําหรับจัดทํารายงานตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 
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สารสนเทศสําหรับจัดทํารายงานตัวบ�งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 

 
 
3. สํารวจวัน เวลาท่ีว8างจากผู:ตรวจประเมิน และอาจารย'ผู:รับผิดชอบหลักสูตร 

เจ"าหน"าท่ีปฏิบัติงานด"านประกันคุณภาพทําการประสานงานทางโทรศัพท,กับคณะกรรมการผู"ตรวจ 
ประเมิน และอาจารย,ผู"รับผิดชอบหลักสูตร ท้ัง 3 หลักสูตร จากรายชื่อที่คัดเลือกผู"ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ตามแบบฟอร,มข"อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย 
คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได"ทําให"สอดคล"องตามท่ี สกอ. กําหนด โดยดู
ได"จากฐานทะเบียนผู"มีคุณสมบัติสามารถตรวจสอบได"ท่ีหน"าเว็บสํานักประกันคุณภาพ http://qa.rmutp. 
ac.th/ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินต�อไป 

ข้ันตอนค"นหาฐานทะเบียนผู"มีคุณสมบัติสามารถตรวจสอบ ดังนี้ 
1. เข"าเว็บสํานักประกันคุณภาพ http://qa.rmutp. ac.th/ 
2. เลื่อนไปท่ีข"อมูลผู"ข้ึนทะเบียนผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

และเลือกค"นหารายชื่อผู"ประเมินตามกลุ�ม ดังนี้ 
2.1 รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จากเว็บไซต, สกอ.) 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ. (เผยแพร� TQR) 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P57) 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P58) 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P59) 

- รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P60) 
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2.2 รายชื่อผู"ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (บุคลากรมทร.พระนคร) 

- รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ข้ึนทะเบียนผู"ประเมินฯ ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- รายชื่อบุคลากรมทร.พระนครผ�านการอบรมหลักสูตรผู"ประเมินฯ ระดับหลักสูตร 

(มหาวิทยาลัยจัดอบรม) 
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ภาพ 4.4  ตัวอย�างแบบฟอร,มข"อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย8าง 
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4. จัดทําแผนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
เม่ือได"วัน เวลาท่ีว�างจากผู"ตรวจประเมิน และอาจารย,ผู"รับผิดชอบหลักสูตรเรียบร"อยแล"ว  

ผู"ปฏิบัติงานได"มีการดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดสาขาท่ีถูกตรวจ  รายชื่อคณะกรรมการตรวจ  วันเวลาและสถานท่ีตรวจ พร"อมท้ังดําเนินการ 
บันทึกข"อมูลผ�านระบบแจ"งกําหนดการตรวจ ประเมินระดับหลักสูตร https://sites.google.com/ 
rmutp.ac.th/qa-schedule?pli=1&authuser=1 ดังนี้ 
ตาราง 4.3  แผนการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
ลําดับท่ี หน8วยงานท่ีถูกตรวจ คณะกรรมการตรวจฯ วันท่ีเข:า

ตรวจ 
หมายเหตุ 

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป. 
1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ,และการพิมพ, 

ผศ.ดร.ประทุมทอง 
ผศ.ดร.วราวรรณ 
อ.อภิญญ,พัทร, 

ไตรรัตน, 
สุวรรณผาติ 
กุสิยารังสิทธิ์ 

14 มิ.ย. 
2562 

ห"อง 631  
อาคาร 6 ชั้น 4  
คณะ
สถาป̂ตยกรรม-
ศาสตร,และ
การออกแบบ 

2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ,อุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
ผศ.ดร.วราวรรณ 
อ.อภิญญ,พัทร, 

เขียวม่ัง 
สุวรรณผาติ 
กุสิยารังสิทธิ์ 

21 มิ.ย. 
2562 

สถาป%ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ป. 
1 หลักสูตรสถาป̂ตยกรรม-

ศาสตรบัณฑิต                 
สาขาสถาป̂ตยกรรม 

ผศ.ดร.ปรีชา 
ผศ.ศรัทธา 
ผศ.ทินวงษ, 

ครูเกษตร 
แข�งเพ็ญแข 
รักอิสสระกุล 

27 มิ.ย. 
2562 

ห"อง 631  
อาคาร 6 ชั้น 4  
คณะ
สถาป̂ตยกรรม-
ศาสตร,และ
การออกแบบ 

ท่ีมา : โปรดปราน เพชรสด (2562) 
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1. เข"าสู�เว็ปไซต,งานประกันคุณภาพ 
2. เลือกเมนูสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
 

3. เลือกเมนูระบบแจ"งกําหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/ คณะ/ สถาบัน และลงชื่อ
เข"าใช"งาน โดยใส� อีเมล, @rmutp.ac.th 

 
 

1 

2 

3 
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4. เลือกกําหนดการตรวจประเมิน � เลือกปgการศึกษาท่ีจะทําการบันทึก 

5. กดเลือกบันทึกกําหนดการ � เลือกคณะ  ใส�ข"อมูลหลักสูตร/คณะ/สถาบัน  กําหนดการ
ตรวจ  ชื่อ-นามสกุล  รหัสผู"ตรวจ  สาขาท่ีจบ/ท่ีเชี่ยวชาญ  ตําแหน�งป̂จจุบัน  สังกัด  สถานผู"ประเมิน  
เบอร,/E-mail  และชื่อผู"บันทึกข"อมูล ให"ครบถ"วน ระบบจะทําการบันทึกอัตโนมัติ 

 
 

 
5. แต8งตั้งคณะกรรมการผู:ตรวจประเมิน 

ผู"ปฏิบัติทําหนังสือขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการผู"ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ซ่ึงขอ
อนุมัติจากคณบดีคณะสถาป̂ตยกรรมศาสตร,และการออกแบบ โดยกําหนดวัน เวลา และรายชื่อ
กรรมการผู"ตรวจประเมิน  เพ่ือให"คณบดีพิจารณา ดังนี้ 

1. หนังสือขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการผู"ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร คณะสถาป̂ตยกรรม- 
ศาสตร,และการออกแบบ 

2. คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 
สถาป̂ตยกรรมศาสตร,และการออกแบบ 

 

4 
5 
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ภาพ 4.5  ตัวอย�างหนังสือขออนุมัติคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการผู"ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 

 

ตัวอย8าง 
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ตัวอย8าง 



58 

 

 
ภาพ 4.6  ตัวอย�างคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
6. ติดตามข:อมูล ผลการดําเนินงาน 

ผู"ปฏิบัติติดตามข"อมูล การอ"างอิงหลักฐาน และผลการดําเนินงานตามรายงานผลการดําเนินงาน 
หลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือนําผลบันทึกข"อมูล Common Data Set (CDS) ผลการดําเนินงาน และหลักฐาน 
ลงในระบบ IQA-RMUTP ต�อไป ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 
3 หลักสูตร 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ,อุตสาหกรรม 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ, 
3. หลักสูตรสถาป̂ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) สาขาวิชาสถาป̂ตยกรรม 

 
 

ตัวอย8าง 
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7. บันทึกข:อมูล Common Data Set (CDS) ผลการดําเนินงาน และหลักฐานลงในระบบ IQA-
RMUTP 

ผู"ปฏิบัตินําผลท่ีได"จากการติดตามการดําเนินงาน รอบ 10 เดือน บันทึกข"อมูล Common 
Data Set (CDS) ผลการดําเนินงาน โหลดเอกสารหลักฐานลงในระบบ IQA-RMUTP เพ่ือรายงานผล
ต�อผู"บริหารคณะผ�านระบบ IQA 

การเข"าบันทึกข"อมูลพ้ืนฐาน (CDS) & IQA-RMUTP 
1. เป~ดหน"าเว็ปไซต,มหาวิทยาลัย เลือกเมนูหน�วยงาน 
2. เลือกเมนูสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
 

3. เลือกเมนู ระบบสารสนเทศ QA 
4. เลือกเมนู IQA RMUTP 

 

1 

2 

3 

4 
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5. เลือก IQA & CDS v2 2558-ป̂จจุบัน 

 
 

6. เลือก สถาบัน/ คณะ 
7. ใส�รหัสผ�าน  
8. Login 

 
 

5 

6 

7 
8 



61 

 

9. เลือก CDS แล"ว บันทึกข"อมูล 

 
 

 
 
 
 
 

9 
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การเข"าบันทึกข"อมูลพ้ืนฐาน IQA-RMUTP 
1. เลือก IQA-RMUTP ทําการบันทึกข"อมูลแต�ละหลักสูตร 

 
 

2. เลือกองค,ประกอบ � ตัวบ�งชี้ด"านซ"าย � บันทึกข"อมูลด"านขวา ให"ครบทุกตัวบ�งชี้ 

 
 
 

1 
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8. เตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพทําหนังสือเชิญ คําส่ัง กําหนดการ 
ผู"ปฏิบัติงานได"ดําเนินการเพ่ือเตรียมการรับการตรวจประเมิน  ดังนี้ 
1. ขออนุมัติหนังสือคําสั่งแต�งต้ัง และหนังสือเชิญเป�นคณะกรรมการตรวจประเมิน และ

กําหนดการวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พร"อมแจ"งรายชื่อเจ"าหน"าท่ีประสานงาน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประสานงานและบันทึกสรุปผลการตรวจประเมินแก�คณะกรรมการฯ 
ในระหว�างทําการตรวจประเมิน โดยงานประกันคุณภาพดําเนินการ จัดส�งคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการ
และกําหนดการตรวจประเมินให"กับคณะกรรมการทุกท�านทราบ และในส�วนของหลักสูตร ที่เข"ารับ
การตรวจประเมิน จะส�งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในให"แต�ละหลักสูตรทราบ 

2. ขออนุมัติเบิกจ�ายค�าใช"จ�ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาศัยตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว�าด"วยการเบิกจ�ายค�าใช"จ�ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค�าตอบแทนคณะกรรมการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

3. ขออนุมัติเบิกค�าใช"สอยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยอาศัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว�าด"วยการเบิกจ�ายค�าใช"จ�ายในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการรับการตรวจประเมิน รายละเอียด 
ค�าอาหารกลางวัน  ค�าอาหารว�าง และเครื่องด่ืม 

4. สัญญาการยืมเงิน เพื่อมาใช"ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ตามการรายงานผลการประเมิน (SAR) 

5. ขอความอนุเคราะห,สถานท่ีพร"อมอุปกรณ, 
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ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.7  ตัวอย�างหนังสือขออนุมัติเรียนเชิญกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการใน ระดับหลักสูตร 

 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.8  ตัวอย�างหนังสือเรียนเชิญกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการใน ระดับหลักสูตร 

 
 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.9  ตัวอย�างเอกสารตอบรับเป�นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภายภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

 
 
 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.10  ตัวอย�างกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ตัวอย8าง 
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ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.11  ตัวอย�างขออนุมัติเบิกค�าใช"จ�ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.12  ตัวอย�างขออนุมัติเบิกค�าใช"สอยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 

ตัวอย8าง 
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ภาพ 4.13  ตัวอย�างหนังสือสัญญายืมเงิน 

 
 

 

ตัวอย8าง 
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9. รับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
หลักสูตรส�งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ, พร"อมไฟล,ข"อมูล ยังงานประกัน 

คุณภาพ เพ่ือให"เจ"าหน"าผู"ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ เตรียมส�งข"อมูลให"ผู"ตรวจประเมินต�อไป 
 

10. จัดส8งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให:คณะกรรมการตรวจประเมิน 
เจ"าหน"าท่ีปฏิบัติงานด"านประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดส�งเอกสารประกอบการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ให"กับคณะกรรมการตรวจประเมินในแต�ละหลักสูตร ประกอบด"วย 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  กําหนดการตรวจประเมิน และแบบฟอร,มรายงานผลการตรวจ 
ประเมิน พร"อมไฟล,ข"อมูล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในทางโทรศัพท, 
เพ่ือเตรียมความพร"อมในการตรวจประเมินให"เป�นไปตามกําหนด โดยจัดส�งข"อมูลด"วยวิธี 

2.1 ไปรษณีย, แบบลงทะเบียน 
2.2 ทาง E-mail,  Line หรือ Messenger 

 
11. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยผู:ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการฯ ทําการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ภายในเดือน มิถุนายน) 
โดยผู"ปฏิบัติงานประสานงานอาจารย,ผู"รับผิดชอบหลักสูตร จัดเตรียมสถานท่ี ตรวจประเมิน  ท่ีจอดรถ  
จัดเตรียมเพ่ือเตรียมความพร"อมก�อนวันตรวจประเมิน 1 วัน  และในวันรับการตรวจประเมิน ผู"ปฏิบัติงาน 
มีหน"าท่ี 

1. ต"อนรับคณะกรรมการผู"ตรวจประเมินเข"าห"องรับรอง 
2. ประสาน หรือจัดหาเอกสารเพ่ิมเติมในส�วนท่ีเก่ียวช"องและช�วยตอบข"อซักถาม 
3. จัดหาอาหารว�าง  อาหารกลางวัน และเครื่องด่ืม สําหรับคณะกรรมการและผู"เข"าร�วมรับ

ตรวจประเมิน 
4. ในการประสานงาน หรือจัดหาเอกสารเพ่ิมเติมในส�วนท่ีเก่ียวข"อง และช�วยตอบข"อซักถาม 

ดูแลสถานท่ีตรวจประเมิน  ท่ีจอดรถ  จัดหาอาหารว�าง  อาหารกลางวัน  เครื่องด่ืม สําหรับคณะกรรมการ
และผู"เข"าร�วมตรวจประเมิน อํานวยความสะดวกต�าง ๆ ให"เรียบร"อยเป�นไปตามกําหนดการ 

 
12. จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินฯ 

งานประกันคุณภาพ จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมิน เพ่ือนําข"อมูลไว"อ"างอิงในการตรวจ
ประเมินระดับคณะต�อไป 
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13. นําผลการประเมินระดับหลักสูตรเข:าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ผู"ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ สรุปผลและประมวลผลจุดแข็งและจุดอ�อน และจุดท่ีควรพัฒนา

ของหลักสูตร ผลการประเมิน เข"าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจํา 
คณะทราบ 

 
14. บันทึกข:อมูลระดับหลักสูตร ยืนยันในระบบ IQA-RMUTP และ CHE QA 3D Online 

นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ท้ัง 3 หลักสูตร บันทึกผลตรวจระดับ
หลักสูตร ท่ีผ�านการยืนยันจากคณะกรรมการผู"ประเมิน ในระบบ IQA-RMUTP และ CHE QA 3D Online  
พร"อมหลักฐาน (จากระบบ IQA) โดยเข"าเว็บ http://202.44.139.56/cheqa3d2562/  บันทึกผลท้ังหมด 
6 องค,ประกอบ 14 ตัวบ�งชี้ ดังนี้ 

โดยมีข้ันตอนการเข"า CHE QA 3D Online ดังนี้ 
1. เป~ดหน"าเว็ปไซต,มหาวิทยาลัย เลือกเมนูหน�วยงาน 
2. เลือกเมนูสํานักงานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
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3. เลือกเมนู ระบบสารสนเทศ QA 
4. เลือกเมนู CHE QA 3D 

 
 

5. เลือกปgท่ีประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

3 
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6. กลุ�มสถาบัน เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
7. สถาบัน เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
8. ใส� User Name 
9. ใส� Password 
10. กดปุ�ม เข"าสู�ระบบ 

 
 

11. กด Select 

 
 
 

6 7 

8 

9 10 

11 
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12. กดเลือกหมวด 
13. กด Input กรอกข"อมูลตามหัวข"อ 
14. กดประเมินตัวบ�งชี้ กรอกข"อมูลตามตัวบ�งชี้ 

 
 
4.2 วิธีการติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู"ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน"าท่ีในการติดตามการดําเนินงานให"เป�นไปตาม
แผนท้ังในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเข"าคณะกรรมการประจําคณะให"รับทราบ ทุก 10 เดือน และ 12 เดือน  โดยเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ,มาตรฐานและเกณฑ,การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ท่ีกําหนดว�าอยู�ในระดับใด โดยได"วางแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค,กร 

12 

13 

14 



บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน 

 
 
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

และการออกแบบ ที่ผ่านมาอาจะมีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในบางประเด็น 
ในการนี้ จึงขอเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี ้
 
5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ตาราง 5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ขั้นตอนด าเนนิงาน ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 
และแบบฟอรม์รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ      
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองบ่อย 

เรียนรู้ให้ทันตอ่ข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษา แนะน า งานประกัน 
คุณภาพ แก่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวบ่งชี ้เพื่อท าให้การปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ส ารวจวัน เวลาที่ว่างจาก
ผู้ตรวจประเมิน และอาจารย์
หลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ที่มีคณุวุฒ ิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ตรวจ
ประเมิน และอยู่ในบัญชีรายช่ือ
ของ สกอ. มีจ านวนน้อยท าให้
การเลือกประธานกรรมการตรวจ 
ประเมินมีข้อจ ากัด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย จัดอบรม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
สาขาวิชาให้เป็นผู้ตรวจประเมิน 
คุณภาพการศกึษาภายในระดบั 
หลักสูตร ให้อาจารย์ที่ผ่านการ 
อบรมผู้ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร เข้ามามีส่วนร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจประเมิน
หลักสูตรร่วมกับผู้ตรวจประเมิน 
ภายนอก เพื่อการเรียนรู้และ 
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ตาราง 5.1  (ต่อ) 

ขั้นตอนด าเนนิงาน ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

  พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจประเมินของ สกอ. 

ติดตามข้อมูล ผลการ
ด าเนินงาน 

ขาดการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล 
รวบรวมเอกสาร หลักฐานว่า
ครบถ้วนตรงกับที่รายงาน         
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร 

มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประกันคุณภาพ 

บันทึกข้อมูล Common 
Data Set (CDS) ผลการ
ด าเนินงาน และหลักฐานลงใน
ระบบ IQA-RMUTP 

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา        
ที่นักศึกษาและบุคลากรต้อง
ประเมินมีความหลากหลายและ
จ านวนมาก 

งานประกันคุณภาพ 
ประสานงานสารสนเทศ สร้าง
แบบประเมินที่ครอบคลุมและ
สามารถใช้ตอบค าถามได้
หลาย ๆ เรื่อง ในแบบประเมนิ
เดียว หรือ จัดกลุ่มของแบบ
ประเมินและรวมหัวข้อที่
ใกล้เคียงกันหรอืเหมือนกัน 

เตรียมการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพท าหนังสือ
เชิญ ค าสั่ง ก าหนดการ 

- เกิดเหตุการณ์ใช้พื้นที่ตรงกับ
ส่วนงานอ่ืน 

 
 
 
- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการรับการตรวจประเมิน 

- รีบด าเนินการติดต่อ
หน่วยงาน ที่ดูแลสถานที่ 
เพื่อความสะดวก และไม่เกิด 
เหตุการณ์ ใช้พื้นที่ตรงกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- โทรศัพทแ์จ้งก าหนด วัน 
เวลา และสถานที่ในการ  
รับการตรวจประเมินให้กับ
ประธาน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ผู้ตรวจประเมิน 
และผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง 
เพื่อให้การด าเนินการ 
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ตาราง 5.1  (ต่อ) 

ขั้นตอนด าเนนิงาน ปัญหา/ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

  รับการตรวจประเมินเป็นไป
ตามก าหนด 

รับรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน SAR 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังขาด
ทักษะการเขียนรายงาน SAR  
ในระดับหลักสูตร  

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดฝึกอบรมการเขียนรายงาน
ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ส่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารว่มอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรเข้าใจเกณฑ์การประเมิน 
ที่ชัดเจนขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
พัฒนาทักษะการเขยีนรายงาน
การประเมินตนเองให้ดีขึน้ 

รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยผู้ประเมินภายนอก 

ผู้ตรวจไม่เข้าใจในระบบการเก็บ
ข้อมูลระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

อธิบาย ท าความเข้าใจ จัดหา
เอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และช่วยตอบข้อซักถาม 
และเปิดระบบให้ผู้ตรวจประเมิน 
ตรวจสอบได้ 

บันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร 
ยืนยันในระบบ IQA-RMUTP 
และ CHE QA 3D Online 

ระบบไม่เสถียร Error บ่อย    
ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน CHE 
QA 3D Online ในวันและเวลา
ราชการได้  

ประสานงานไปยังส านักประกัน 
คุณภาพ เพื่อแจ้งปัญหาและ
อุปสรรคการใช้งานระบบ และ
หาช่วงเวลาที่มีผู้บันทึกข้อมูล
ลงระบบการเข้าใช้งานน้อย 
เพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูล 

ที่มา : โปรดปราน เพชรสด (2562) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  ควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนศึกษาและ 
ติดตามข่าวสาร ค้นคว้าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกช่องทาง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
แนะน างานประกันคุณภาพแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อท าให้การปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเข้าใจระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ต้องสามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
ในการลงระบบ IQA& CDS v.2 และระบบ CHE QA 3D Online ที่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
บนระบบฐานข้อมูลกลางในแต่ละปีการศึกษา 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเข้าใจระบบ ข้อมูล 
สารสนเทศ เป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาต้องสามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมโดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 

5. หาวิธีการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดบัให้เกิดความชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักเห็นถึงความส าคัญของผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เนื่องจาก 
การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนางานได้เป็นอย่างด ี
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สารบัญ 
  หน)า 

บทสรุปสําหรับผู>บริหารการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 1 : ข)อมูลทั่วไป  

ผลการดําเนนิงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ.งชี้ที่ 1.1)  

หมวดที่ 2 : อาจารย!  

ผลการดําเนนิงานคุณภาพอาจารย� (ตัวบ.งชี้ 4.2)  
ผลการดําเนนิงานการบริหารและพัฒนาอาจารย� (ตัวบ.งชี้ 4.1)  
ผลการดําเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย� (ตัวบ.งชี้ 4.3)  

หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑติ  

ผลการดําเนนิงานการรับนักศึกษา (ตัวบ.งชี้ 3.1)  

ผลการดําเนนิงานการส.งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ.งชี้ 3.2)  
ผลการดําเนนิงานผลที่เกิดกับนกัศึกษา (ตัวบ.งชี้ 3.3)  
ผลการดําเนนิงานคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ  
(ตัวบ.งชี้ 2.1) 

 

ผลการดําเนนิงานร>อยละบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด>งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน  
1 ป� (ตัวบ.งชี้ 2.2) (ปริญญาตรี) 

 

หมวดที่ 4 : ข)อมูลสรุปรายงาน  

ผลการดําเนนิงานสาระของรายวิชาในหลักสตูร (ตัวบ.งชี้ 5.1)  

ผลการดําเนนิงาน การวางระบบผู>สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ.งชี้ 5.2)  

ผลการดําเนนิงานการประเมินผู>เรียน (ตัวบ.งชี้ 5.3)  

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ (ตัวบ.งชี้ 5.4)  

หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร  

ผลการดําเนนิงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู> (ตัวบ.งชี้ 6.1)  

หมวดที่ 6 : ข)อคิดเห็น  

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต;อหลักสูตร  

หมวดที่ 8 : แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ;งชี้ สกอ. ระดบัหลักสตูร   

1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ.งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร  

2. ตารางวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  

3. ผลการวิเคราะห�จุดเด.นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  
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บทสรุปสําหรับผู)บริหารการประเมินตนเอง 

 
1. บทนํา (ข)อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 หลักสูตร.......................... (หลักสูตรใหม./ปรับปรุง พ.ศ. .....) เปHนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ... ป� คณะ
............... กลุ.มสาขาวิชา วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี/มนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� โดยมีปรัชญา.............................. 
........................................................................และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร ................................................................. 

ในป�การศึกษา 2561หลักสูตร.....................................ใช>เกณฑ�การประเมินตนเองตามเกณฑ�ของ สกอ. ซ่ึงมี
ผลการดําเนินงาน “ได>มาตรฐาน”/ “ไม.ได>มาตรฐาน”ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ มีระดับ
คุณภาพอยู.ในระดับ ...........  (........ คะแนน)  

2. ตารางการวิเคราะห!คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค!ประกอบท่ี 
I 

(ปLจจัยนําเข>า) 
P 

(กระบวนการ) 
O 

(ผลลัพธ�) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพน)อย 
2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดมีาก 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ;าน/ไม;ผ;าน หลักสตูรได>/ ไม.ได>มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3. นักศึกษา 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4. อาจารย� 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5. หลักสตูร การเรียนการ

สอน การประเมินผู>เรียน 
5.1 5.2, 5.3, 5.4 

-   

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู> - 6.1 -   
รวม      

ผลการประเมิน      

จากการวิเคราะห�ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค�ประกอบ (13 ตัวบ.งชี้) พบว.า 
องค�ประกอบที่ 1 (ตัวบ.งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร......................... สาขาวิชา.....................“ผ;าน/ไม;ผ;าน” ตามเกณฑ�มาตรฐาน 
หลักสูตร และมีจํานวน ...... องค�ประกอบ อยู.ในระดับ......... (องค�ประกอบที่ ......) มีจํานวน ...... องค�ประกอบ อยู.ใน
ระดับ..........  (องค�ประกอบที่ .....) และมีจํานวน ... องค�ประกอบ อยู.ในระดับ............. (องค�ประกอบที่...........) หากเม่ือ 
วิเคราะห�ตามปLจจัยนําเข>า กระบวนการ และผลลัพธ� พบว.า ปLจจัยนําเข>ามี คุณภาพอยู.ในระดับ......... (.... คะแนน) 
กระบวนการมีคุณภาพอยู.ในระดับ......... (.... คะแนน)  และผลลัพธ�มีคุณภาพอยู.ในระดับ......... (.... คะแนน) 
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3. ผลการวิเคราะห!จุดเด;นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 

จุดเด;นและแนวทางเสริม 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
2. ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
2. ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ผลการปรับปรุงตามข)อเสนอแนะของผลการประเมินป"ที่ผ;านมา (Improvement Plan) 
………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………………………… 
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รหัสหลักสูตร : (รหัส ที่ข้ึนทะเบียน จาก สกอ.)......................... 
ชื่อหลักสูตร : …………………………………………………………. (หลักสตูร ใหม;/ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. .....) 
ระดับ : (ปริญญาตรี/ ประกาศนียบัตรบณัฑิต / ปริญญาโท/ ปริญญาเอก) 
กลุ;ม ISCED : ………………………….. 
การเปWดสอน : � ในเวลา � นอกเวลา � ทั้งในและนอกเวลา 

เลือกใช)เกณฑ!มาตรฐานหลักสตูร : ป" พ.ศ. 2558 
ประเภทหลักสตูร : � วิชาการ � วิชาชีพ � ปฏิบัติการ 

1. อาจารย!ผู)รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย!ประจําหลักสตูร (ตามเล;ม มคอ.2) 
 ตําแหน.งทาง

วิชาการ 
ช่ือผู>รับผิดชอบหลักสตูร/ 
อาจารย�ประจําหลักสตูร 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประเภท                                         
(ผู>รับผดิชอบหลักสูตร/ อาจารย�ประจําหลักสตูร) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

มีการปรับปรุงหลักสูตร ไม.มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม.เนื่องจาก................ โดยผ.านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที ่.......  เม่ือวันที่ ............
สกอ.รับทราบให>ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป 
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2. อาจารย!ผู)รับผิดชอบหลักสูตร/ ชื่ออาจารย!ประจําหลักสูตร (ณ สิ้นรอบป"การศึกษาที่ประเมิน) 
 ตําแหน.งทางวิชาการ/

คุณวุฒิ 
ผู>รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ข>อมูลประวัติการศึกษา/ ประสบการณ�/ ผลงาน 

1. อาจารย�/             
ผู>ช.วยศาสตราจารย�/ 
รองศาสตราจารย�/
ศาสตราจารย�/ดร. 

 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ ปรญิญาโท/ ปรญิญาเอก) 
ป"ท่ีจบการศึกษา : ………..   
ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ;มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. 
ชื่อสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข>าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลยั/ จ>างประจํา/ จ>างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ�การทําการสอน : ............ป�  
ช่ือผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป� : 

ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร>างสรรค� (ระบุป�) เกณฑ�มาตรฐาน 
  
  

 

2. อาจารย�/             
ผู>ช.วยศาสตราจารย�/ 
รองศาสตราจารย�/
ศาสตราจารย�/ดร. 

 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ ปรญิญาโท/ ปรญิญาเอก) 
ป"ท่ีจบการศึกษา : ………..   
ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ;มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. 
ชื่อสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข>าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลยั/ จ>างประจํา/ จ>างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ�การทําการสอน : ............ป�  
ช่ือผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป� : 

ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร>างสรรค� (ระบุป�) เกณฑ�มาตรฐาน 
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 ตําแหน.งทางวิชาการ/
คุณวุฒิ 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ข>อมูลประวัติการศึกษา/ ประสบการณ�/ ผลงาน 

3. อาจารย�/             
ผู>ช.วยศาสตราจารย�/ 
รองศาสตราจารย�/
ศาสตราจารย�/ดร. 

 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ ปรญิญาโท/ ปรญิญาเอก) 
ป"ท่ีจบการศึกษา : ………..   
ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ;มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. 
ชื่อสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข>าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลยั/ จ>างประจํา/ จ>างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ�การทําการสอน : ............ป�  
ช่ือผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป� : 

ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร>างสรรค� (ระบุป�) เกณฑ�มาตรฐาน 
  
  

 

4. อาจารย�/             
ผู>ช.วยศาสตราจารย�/ 
รองศาสตราจารย�/
ศาสตราจารย�/ดร. 

 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ ปรญิญาโท/ ปรญิญาเอก) 
ป"ท่ีจบการศึกษา : ………..   
ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ;มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. 
ชื่อสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข>าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลยั/ จ>างประจํา/ จ>างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ�การทําการสอน : ............ป�  
ช่ือผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป� : 

ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร>างสรรค� (ระบุป�) เกณฑ�มาตรฐาน 
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 ตําแหน.งทางวิชาการ/
คุณวุฒิ 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร/ช่ือ
อาจารย�ประจําหลักสตูร 

ข>อมูลประวัติการศึกษา/ ประสบการณ�/ ผลงาน 

5. อาจารย�/             
ผู>ช.วยศาสตราจารย�/ 
รองศาสตราจารย�/
ศาสตราจารย�/ดร. 

 

ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา
หลักสตูร 

 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ ปรญิญาโท/ ปรญิญาเอก) 
ป"ท่ีจบการศึกษา : ………..   
ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ;มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. 
ชื่อสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข>าราชการ/ พนักงาน
มหาวิทยาลยั/ จ>างประจํา/ จ>างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ�การทําการสอน : ............ป�  
ช่ือผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป� : 

ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร>างสรรค� (ระบุป�) เกณฑ�มาตรฐาน 
  
  

 

3. อาจารย!ผู)สอน 
- อาจารย!ประจํา (อาจารย�ประจาํภายในมหาวทิยาลัยที่มีการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร) 

 ตําแหน.งทางวิชาการ ช่ืออาจารย�ผู>สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
    

- อาจารย!พิเศษ (ถ)ามี) 
 ตําแหน.งทางวิชาการ ช่ืออาจารย�ผู>สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ ประสบการณ�ทํางานท่ี

เก่ียวข>องกับวิชาท่ีสอน 
1.     
2.     
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4. สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะ................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่อยู....................................................................... 

5. ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ตัวบ;งชี้ 1.1) (ระดับ
ปริญญาตรี) 

ข)อ เกณฑ!การประเมิน 
(� ผ.านเกณฑ�/ ⌧ ไม.ผ.านเกณฑ�) 

ผลการดําเนินงาน 

1. � จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- มีอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร ....... คน เปHนไปตามเกณฑ� (ไม.น>อยกว.า 5 
คน) โดยไม;ได)เปHนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว.า 1 หลักสูตร และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2. � คุณสมบัติอาจารย�ผู>รับผิดชอบ
หลักสตูร 

(ในกรณีหลักสูตรประเภทวิชาการ) 

- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดบัปริญญาโท .... คน, ปริญญาเอก....คน 
มีตําแหน.งทางวิชาการ : ผศ. .........คน, รศ.........คน, ศ. ........คน 
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเปUดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป�ย>อนหลัง (อย.างน>อย 1 รายการ) 
ชื่ออาจารย! ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป") 

  
  
  
  
  

(ในกรณีหลักสูตรประเภทวิชาชีพ/ ปฏิบัติการ) 
- มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดบัปริญญาโท .... คน, ปริญญาเอก....คน 

มีตําแหน.งทางวิชาการ : ผศ. .........คน , รศ.........คน , ศ. ........คน 
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเปUดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป�ย>อนหลัง (อย.างน>อย 1 รายการ) 
ชื่ออาจารย! ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป") 

  
  
  
  

- ประสบการณ�ในด>านการปฏิบัติการ (อย.างน>อย 2 ใน 5 คน) 
ชื่ออาจารย! ประสบการณ�ในด>านการปฏิบัติการ 
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ข)อ เกณฑ!การประเมิน 
(� ผ.านเกณฑ�/ ⌧ ไม.ผ.านเกณฑ�) 

ผลการดําเนินงาน 

3. � คุณสมบัติอาจารย�ประจําหลักสตูร - มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดบัปริญญาโท .... คน, ปริญญาเอก....คน 
มีตําแหน.งทางวิชาการ : ผศ. .........คน, รศ.........คน, ศ. ........คน 
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาวิชาท่ีเปUดสอน 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป�ย>อนหลัง (อย.างน>อย 1 รายการ) 
ชื่ออาจารย! ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบุป") 

  
  

 

4. � คุณสมบัติอาจารย�ผู>สอน - อาจารย!ประจํา มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท.า หรือดํารงตําแหน.ง 
ทางวิชาการไม.ต่ํากว.า ผศ. ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กัน หรือ 
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน หากเปHนอาจารย�ผู>สอนก.อนเกณฑ�น้ี ประกาศ 
ใช>อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได> 

- อาจารย!พิเศษ 
1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท.า และ 
2. มีประสบการณ�ทํางานท่ีเก่ียวข>องกับวิชาท่ีสอนไม.น>อยกว.า 6 ป� 
3. มีช่ัวโมงสอนไม.เกินร>อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย�ประจําเปHน

ผู>รับผิดชอบรายวิชาน้ัน) 
10. � การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักสูตรได>รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ......... เมื่อ
วันท่ี .......... สกอ.รับทราบให>ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี........ และมี
การปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจาก.......... โดยผ.านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี .......  เมื่อวันท่ี ............สกอ.รับทราบ เมื่อวันท่ี........ และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรใหม.ในป� ......... 

 

สรุปผลการประเมิน     � ผ.านเกณฑ�มาตรฐานหลักสตูร      � ไม.ผ.านเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารที่ต>องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต.ละรายตัวบ.งชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ>งรับทราบหลักสูตร (ถ>ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม.ได>แจ>งการรับทราบ ให>มีหนังสือนําส.ง สกอ. หรือหนังสือส.งคืนจาก สกอ. และรายงาน

การประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให>ความเห็นชอบหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดที่ 1ข)อมูลทั่วไป 
รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01  
1.1 - 02  
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ตัวบ;งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย! 
(ตัวบ;งชี้ 4.1) 
(กระบวนการ) 

1) ระบบการรับอาจารย!และแต;งต้ังอาจารย!ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
อธิบายผลการดําเนินการ.................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

2) ระบบการบริหารอาจารย!ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
อธิบายผลการดําเนินการ.................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

3) ระบบการส;งเสริมและพัฒนาผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
อธิบายผลการดําเนินการ.................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : (กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) 

 
ตัวบ;งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพ
อาจารย! 
(ตัวบ;งชี้ 4.2) 
(ป[จจัยนําเข)า) 

1) ร>อยละอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก ……………..…  คะแนนประเมิน........... (1) 
2) ร>อยละอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ ……  คะแนนประเมิน........... (2) 

รายการข)อมูล จํานวน 
1. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด  
2. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก  
3. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.ง อ.  
4. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.ง ผศ.  
5. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.ง รศ.  
6. จํานวนอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.ง ศ.   

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย! 
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ตัวบ;งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คุณภาพ
อาจารย! 
(ตัวบ;งชี้ 4.2) 
(ป[จจัยนําเข)า) 

3) ร>อยละผลรวมถ.วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ผู>รับผดิชอบหลักสตูรคิดเปHน......................... 
คะแนนประเมิน............... (3) 

ชื่ออาจารย!ผู>รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ ค;าน้ําหนัก 
1. ………………………………………...   
2. ………………………………………...   
3. ………………………………………...   
4. ………………………………………...   
5. ………………………………………...   
ชื่ออาจารย!ผู>รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อผลงานสร)างสรรค! ค;าน้ําหนัก 

   
   
   

ผลรวมถ;วงน้ําหนัก  
 

 

ผลการประเมินตนเอง:คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = ............. คะแนน 

 

ตัวบ;งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย! 
(ตัวบ;งชี้ท่ี 4.3) 

- อัตราการคงอยู.ของอาจารย�ผู>รับผดิชอบหลักสตูร 
แสดงผลท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

- ความพึงพอใจของอาจารย�(ความพึงพอใจของอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตรต.อการบริหารจัดการหลักสูตร 
การได>รับการแต.งตั้งให>ทําหน>าท่ีอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตรรวมท้ังการได>รับการพัฒนาความรู>เพ่ือทํา
หน>าท่ีอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงไม.ได>หมายรวมถึงอาจารย�ผู>สอนของหลักสูตร) 
แสดงผลท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 2  อาจารย! 

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1 - 01  
4.1 - 02  
4.2 - 01  
4.2 - 02  
4.3 - 01  
4.3 - 02  
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1. ข)อมูลนักศึกษา(ป"การศึกษาที่รับเข)า 255.......ถึง ป"การศึกษาที่ต)องรายงาน 25.......) 

(สามารถปรับป�การศึกษาได>)*ในกรณีที่เปHนหลักสูตรปรับปรุง ป� 2561 ให>ใส.จํานวน นศ. จากหลักสูตรเดิมด>วย* 

ป�การศึกษาท่ีรับเข>า 
(ตั้งแต.ป�การศึกษาท่ี

เริ่มใช>หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเข>า (1) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู. (จํานวนจรงิ) ในแต.ละป�การศึกษา จํานวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก

สะสม 
(2) 

ร>อยละการ
คงอยู.ของ
นักศึกษา 

(1)- (2)/ (1) 
X 100 

25…. 25…. 25…. 25…. 2561 

รุ.นป�การศึกษา 25….         
รุ.นป�การศึกษา 25…         
รุ.นป�การศึกษา 25….         
รุ.นป�การศึกษา 25….         
รุ.นป�การศึกษา 2561         

จํานวนนักศึกษาที่รับเข>าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของป�ที่ประเมิน) : ………. คน 

ป[จจัยที่มีผลกระทบต;อจํานวนนักศึกษา: 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

2. จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา - ตามระยะเวลาของหลักสตูร 
(สามารถปรับป�การศึกษาได>)*ในกรณีที่เปHนหลักสูตรปรับปรุง ป� 2561 ให>ใส.จํานวน นศ. จากหลักสูตรเดิมด>วย* 

ป�การศึกษาท่ีรับเข>า 
(ตั้งแต.ป�การศึกษาท่ีเริ่ม

ใช>หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเข>า 

25... 25... 25... 2561 
จํานวน
ผู>สําเร็จ 

ร>อยละ 
จํานวน
ผู>สําเร็จ 

ร>อยละ 
จํานวน
ผู>สําเร็จ 

ร>อยละ 
จํานวน
ผู>สําเร็จ 

ร>อยละ 

รุ.นป�การศึกษา 25...          
รุ.นป�การศึกษา 25...          
รุ.นป�การศึกษา 25...          
รุ.นป�การศึกษา 25...          
รุ.นป�การศึกษา 25…          

ป[จจัยที่มีผลกระทบต;อการสําเร็จการศึกษา:  
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
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ผลการดําเนินงานของหลักสูตร……….. คณะ………………….. มทร.พระนคร ป�การศึกษา............

 

ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ;งชี้ 3.1) 
(กระบวนการ) 

1) การรับนักศึกษา 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) การเตรียมความพร)อมก;อนเข)าศึกษา  
อธิบายผลการดําเนินงาน (โดยให�อธิบายเก่ียวกับวิธีการหรือกิจกรรมการเตรียมความพร�อมเพ่ือเข�า
ศึกษาในหลักสูตรได�แก�ป&ญหาในการรับนักศึกษาแรกเข�าท่ีระบุไว�ใน มคอ. 2 อย-างไร หรือเป/นการ
เตรียมพ้ืนฐานท่ีจําเป/นก-อนเข�าศึกษาในหลักสูตร หรือในรายวิชาท่ีจําเป/นต�องมีการเตรียมความพร�อม 
อย-างไร)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การส;งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ;งชี้ 3.2) 
(กระบวนการ) 

1) การควบคุมการดูแลการให)คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก;นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร)างทักษะการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 
อธิบายผลการดําเนินงาน (โดยอธิบายถึงวิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนานักศึกษานําไปสู-การทําให�บัณฑิต 
เป/นไปตามปรัชญา วัตุถุประสงค8และผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�ใน มคอ.2 อย-างไร และได�พัฒนาให�บัณฑิต 
มีทักษะการเรียนรู�ในทศวรรษท่ี 21 ท่ีเช่ือมโยงกับการทํางานในสายวิชาชีพอย-างไร)………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ผลการดําเนินงานของหลักสูตร……….. คณะ………………….. มทร.พระนคร ป�การศึกษา............

 

ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 
ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ;งชี้ 3.3) 
(ผลลัพธ!) 

1) อัตราการคงอยู;แสดงผลท่ีเกิด(ควรมีข�อมูลอย-างน�อย 3 ป= เพ่ือแสดงแนวโน�มการคงอยู-ของนักศึกษา
ในหลักสูตร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) การสําเร็จการศึกษาแสดงผลท่ีเกิด(ควรมีข�อมูลอย-างน�อย 3 ป= เพ่ือแสดงแนวโน�มนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข)อร)องเรียนของนักศึกษา 
(การประเมินความพึงพอใจของ นศ. เป/นการประเมินความพึงพอใจต-อกระบวนการท่ีดําเนินการให�กับ 
นศ. ให�ครอบคลุมตามกิจกรรมในตัวบ-งช้ีท่ี 3.1 และตัวบ-งช้ีท่ี 3.2 โดยผลการวิเคราะห8ความพึงพอใจ 
นําไปสู-การรับนักศึกษา การเตรียมความพร�อมและ/หรือ การพัฒนานักศึกษาอย-างไร) (ควรแสดงข�อ
ร�องเรียนจากป=ก-อนเพ่ือเปรียบเทียบว-าข�อร�องเรียนลดลงหรือไม- โดยสามารถประเมินเป/นรายภาค
การศึกษาหรือป=การศึกษา) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(หากอัตราการคงอยู-และ/ หรืออัตราการสําเร็จการศึกษาต่ํากว-าท่ีควรจะเป/นมีสาเหตุจากป&จจัยอะไร 

บ�าง และนําไปสู-การปรับปรุง การบริหาร การพัฒนาหลักสูตรอย-างไร) 
 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ผลการดําเนินงานของหลักสูตร……….. คณะ………………….. มทร.พระนคร ป�การศึกษา............

 

3. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ;งชี้ 2.1)  
มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ............. คน โดยมีบัณฑิตที่ได>รับการประเมินจากผู>ใช>บัณฑิต (ไม.นับบัณฑิตที่

มีอาชีพอิสระ) จํานวน ........ คน คิดเปHนร>อยละ ........... ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีค.าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
บัณฑิต 5 ด>าน เท.ากับ ....... คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ใช>ข>อมูลจากระบบภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค! 

ผลรวมของค;าคะแนนท่ี
ได)จากการประเมิน 

ค;าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
จํานวนบัณฑิตท่ีได)รับ

การประเมิน 
1. ด>านคุณธรรมจริยธรรม   

 
2. ด>านความรู>   

 
3. ด>านทักษะทางปLญญา   

 
4. ด>านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผดิชอบ   

 
5. ด>านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช>เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  
 

ผลการประเมินตนเอง :ค;าเฉลี่ยคะแนนผลประเมนิ 5 ด)าน 
 

................. คะแนน 
 

การวิเคราะห!ผลที่ได) 
............ วิเคราะห�ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยง 

กับมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดใน มคอ.2 อย.างไร และนําไปสู.การพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรู>แต.ละด>านอย.างไร.……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. รายงานผลการดําเนินงาน ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป" (ตัวบ;งชี้ 2.2) (ระดับปริญญาตรี) ใช>
ข>อมูลจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th/ 

ข)อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร)อยละ 
1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
2. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 

ป� หลังสําเร็จการศึกษา 
  

3. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีได>งานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา
(ไม.นับรวมผู>ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาท่ีเรียน   

- ไม.ตรงสาขาท่ีเรียน   

4. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
5. จํานวนผู>สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทําก.อนเข>าศึกษา   
6. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาต.อระดับบัณฑิตศึกษา   
7. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท   
8. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑ�ทหาร   
9. จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได>ประจําอยู.แล>ว   

วิธีคํานวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร)อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได)งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป" 2.-(5.+6.+7.+8.+9)  

 

 

ผลการประเมินตนเอง (กําหนดให)คะแนนเต็ม 5 = ร)อยละ 100) ............. คะแนน 

การวิเคราะห!ผลที่ได) 
................. วิเคราะห�ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน>มของการได>งานทํา โดยใช>ข>อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข>อมูลที่ผ.านมาและสถาบันอ่ืนที่เปUดสอนสาขา/ สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเปHนข>อมูลใน 
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01  
3.2 - 01  
3.3 - 01  
2.1 - 01  
2.2 - 01  
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1. สรุปข)อมูลรายวิชาที่เปWดสอนในภาค/ป"การศึกษา 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/         
ป�การศึกษา 

ร>อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ.าน 

            
            
            

2. การวิเคราะห!รายวิชาที่มีผลการเรียนไม;ปกต ิ
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให)ผิดปกติ มาตรการแก)ไข 

      
      
      
      

3. รายวิชาที่ไม;ได)เปWดสอนในป"การศึกษา  
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุท่ีไม;เปWดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 

    
    
    

4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม;ครบในป"การศึกษา 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข)อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม;ได)สอน วิธีแก)ไข 

     
     
     

5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในป"ที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม.ม ี
     
     

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

นํามาจาก มคอ 5 ของแต.ละวิชา 
รอข>อมูล สวท.  

หมวดท่ี 4 ข)อมูลสรุปรายงาน / ข)อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพ
การสอนในหลักสูตรข)อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรหมวดท่ี 4 ข)อมูลสรุป

นํามาจาก มคอ 5 ของแต.ละวิชา 

นํามาจาก มคอ 5 แต.ละวิชา 
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6. ประสิทธผิลของกลยุทธ!การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู) สรุปข)อคิดเห็นของผู)สอน และ

ข)อมูลป̀อนกลับจากแหล;งต;างๆ 
แนวทางแก)ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู>   
ทักษะทางปLญญา   
ทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

7. การปฐมนิเทศอาจารย!ใหม; 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี � ไม.มี � 
จํานวนอาจารย�ใหม. ………………………. จํานวนอาจารย�ที่เข>าร.วมปฐมนิเทศ ………………… 

8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข)าร;วม 
จํานวนท่ีเข)าร;วม สรุปข)อคิดเห็น และประโยชน!ท่ีผู)เข)าร;วม

กิจกรรมได)รับ อาจารย! บุคลากรสายสนบัสนนุ 
    
    
    

9. รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ;งชี้ 5.1) 
(ป[จจัยนําเข)า) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข)อมูลท่ีใช)ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถปุระสงค! 
ของหลักสูตร 
อธิบายผลการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให)ทันสมัยตามความก)าวหน)าในศาสตร!สาขาวิชานั้นๆ 
อธิบายผลการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การวางระบบผู)สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ;งชี้ 5.2) 
(กระบวนการ) 

- การกําหนดผู)สอน 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และมคอ.4และการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

ตัวบ;งชี้ ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผู)เรียน 
(ตัวบ;งชี้ 5.3) 
(กระบวนการ) 

- การประเมินผลการเรยีนรู>ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู>ของนักศึกษา 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ;งชี้ 5.4) 

 
ตัวบ;งชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

���� เปjนไปตามเกณฑ! 
���� ไม;เปjนไปตามเกณฑ! 
- ไม;รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

1) อาจารย�ผู>รับผดิชอบหลักสตูร 
อย.างน>อย ร>อยละ 80 มีส.วนร.วมใน 
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1. อาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร อย.างน>อยร>อยละ 80 มี
ส.วนร.วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การดําเนินงานจํานวนท้ังสิ้น ….. ครั้ง ดังน้ี 
- ครั้งท่ี....  เมื่อวันท่ี..... มีอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 

เข>าร.วม  จํานวน ….. คน คิดเปHนร>อยละ….. 

- ครั้งท่ี....  เมื่อวันท่ี..... มีอาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร 
เข>าร.วม  จํานวน ….. คน คิดเปHนร>อยละ….. 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล>องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห.งชาติ หรือ มาตรฐาน 
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ>ามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียดตามแบบมคอ. 2 ท่ีสอดคล>องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ>ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย.างน>อยก.อนการเปUด 
สอนในแต.ละภาคการศึกษาให>ครบ
ทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ. 3 
และ มคอ.4  ในภาคเรียนท่ี 1/25.... จํานวน…. วิชา 
และภาคเรียนท่ี 2/25... จํานวน…. วิชา ก.อนการเปUด
สอนในแต.ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ>ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ 
ภาคการศึกษาท่ีเปUดสอนให>ครบทุก 
รายวิชา 

4. หลักสูตรได>จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนท่ี 1/25...... 
จํานวน…… วิชา และภาคเรียนท่ี 2/25.... จํานวน….… 
วิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุก
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ. 7 และจัดส.ง....... เมื่อวันท่ี....
แล>วเสร็จภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู> 
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ>ามี) 
อย.างน>อยร>อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปUดสอนในแต.ละป�การศึกษา 

- ภาคการศึกษา 1/2561 เปUดสอน...... รายวิชาและมีรายวิชา 
ท่ีได>รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน...รายวิชา 

- ภาคการศึกษา 2/2561 เปUดสอน...... รายวิชาและมีรายวิชา 
ท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จํานวน .....รายวิชา 
รายวิชาท่ีได>รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเปHนร>อยละ

..... ของรายวิชาท้ังหมด 
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ตัวบ;งชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการ 

���� เปjนไปตามเกณฑ! 
���� ไม;เปjนไปตามเกณฑ! 
- ไม;รับการประเมิน 

(ระบุเหตุผล) 

7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู> จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน 
ใน มคอ.7 ป�ท่ีแล>ว  

ข>อเสนอแนะจากผลการประเมินการดําเนินงานใน มคอ.7
ในป�ท่ีผ.านมาดังน้ี 
1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 

การพัฒนา/ ปรับปรุง จากผลการประเมินการดําเนินงานใน 
มคอ.7 ในป�ท่ีผ.านมา ดังน้ี 
1. ...................................................................................... 

 

8) อาจารย�ใหม. (ถ>ามี) ทุกคน ได>รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด>าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ในป�การศึกษา 2561 มีอาจารย�ใหม.จํานวน........คน 
และได>รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด>านการจัดการเรียน 
การสอน จํานวน..........คน  

 

9) อาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคน 
ได>รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย.างน>อยป�ละหน่ึงครั้ง 

อาจารย�ผู>รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน...คน และได> 
รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน...คน 

(โดยอาจอธิบายเพ่ิมเติมว-าเก่ียวข�องกับศาสตร8ของ
หลักสูตรอย-างไร) 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ>ามี) ได>รับการพัฒนา
วิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ ไม.น>อย
กว.าร>อยละ 50 ต.อป� 

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน...คน 
และ ได>รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน...
คน คิดเปHนร>อยละ.... 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�
สุดท>าย/ บัณฑิตใหม.ท่ีมตี.อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม.น>อยกว.า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท>าย/บัณฑิต
ใหม.ท่ีมีต.อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ...... คะแนน 

(โดยอาจอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคิดเห็นจาก
การประเมินนําไปสู-การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย-างไร) 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิต 
ท่ีมีต.อบัณฑิตใหม. เฉลี่ยไม.น>อยกว.า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิตท่ีมีต.อบัณฑิตใหม. 
เฉลี่ย ...... คะแนน 

 

รวมตัวบ.งช้ีในป�น้ี  
จํานวนตัวบ.งช้ีท่ีดําเนินการผ.าน

เฉพาะตัวบ.งช้ีท่ี 1-5 
 

ร>อยละของตัวบ.งช้ีท่ี 1-5  
จํานวนตัวบ.งช้ีในป�น้ีท่ีดําเนินการผ.าน  

ร>อยละของตัวบ.งช้ีท้ังหมดในป�น้ี  
 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข)อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1 - 01  
5.2 - 01  
5.3 - 01  
5.4 - 01  

  



เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ ป� พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี  110 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร……….. คณะ………………….. มทร.พระนคร ป�การศึกษา............

 

 
 

 
การบริหารหลักสูตร 

ปLญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปLญหาต.อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

แนวทางการปlองกันและแก>ไขปLญหาใน
อนาคต 

   
   

รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) (ตัวบ;งชี้ 6.1) 
ตัวบ;งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู) 
(ตัวบ;งชี้ 6.1) 

อธิบายผลการดําเนินงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/ คณะ/ สถาบันโดยมีส;วนร;วมของอาจารย!ประจําหลักสูตร 
เพ่ือให)มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู)ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต;อการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย!ต;อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู) 
อธิบายผลการดําเนินงาน……………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..….. 

 

ผลการประเมินตนเอง ............. คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดบั 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 
6.1 - 01  

6.1 - 02  

  

  

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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6.1 ข)อคิดเห็น และข)อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู)ประเมิน 

ข)อคิดเห็นหรือสาระจากผู)ประเมนิ ความเห็นของผู)รับผิดชอบหลักสตูร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

6.2 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู)ที่สําเร็จการศึกษา 
การประเมิน (รายงานตามป�ที่สาํรวจ) วันที่สํารวจ .............................  

ข)อวิพากษ!ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข)อคิดเห็นของคณาจารย!ต;อผลการประเมิน 
 
 
 

 

ข)อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน……………………………………………… 

6.3 สรุปการประเมินหลักสตูรจากผู)มีส;วนเกี่ยวข)อง (ผู)ใช)บัณฑติ) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข)อวิพากษ!ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข)อคิดเห็นของคณาจารย!ต;อผลการประเมิน 
 
 

 

ข)อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 6 ข)อคิดเห็น  



เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ ป� พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี  112 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร……….. คณะ………………….. มทร.พระนคร ป�การศึกษา............

 

 
 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ ภายนอกสถาบัน (ถ)ามี) ที่มีผลกระทบต;อหลักสตูรในช;วง 2 ป" 
ประเด็น รายการ 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน        
(ถ>ามี) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ>ามี) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต;อหลักสูตร 
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ความก)าวหน)าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของป"ที่ผ;านมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล)วเสร็จ ผู)รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม;

สามารถดําเนินการได)สําเร็จ 
    
    

ข)อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข)อเสนอในการปรับโครงสร)างหลักสูตร (จํานวนหน;วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข)อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม;สําหรับป"การศึกษา ................. 
แผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาท่ีแล)วเสร็จ ผู)รับผิดชอบ 

   

 

รับรองความถูกต)องของข)อมูล :  

ตําแหน;ง ชื่อ-นามสกุล ลงนาม วันท่ี 

1. ประธานหลักสตูร    

2. ผู>รับผิดชอบหลักสูตร    

3. ผู>รับผิดชอบหลักสูตร    

4. อาจารย�ประจําหลักสตูร    

5. อาจารย�ประจําหลักสตูร    
 

เห็นชอบโดย : 

ตําแหน;ง ชื่อ-นามสกุล ลงนาม วันท่ี 

หัวหน>าสาขาวิชา    

คณบด ี    

หมวดที่ 8  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ;งช้ี สกอ. 

ระดับหลักสูตรประจําป"การศึกษา  2561 

 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ.งช้ีระดับหลักสูตร 
2. ตารางการวิเคราะห�คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
3. ผลการวิเคราะห�จุดเด.นและจุดทีค่วรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ;งชี้ระดบัหลักสตูร 

ตัวชี้บ;งชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

องค!ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผ.าน/ไม.ผ.าน 

(ระบุข>อมูลหากไม.ผ.าน) 

องค!ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาต ิ ค.าเฉลี่ย....  
2.2 ร>อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได>งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�  

(ระดับปริญญาตรี) 
ร>อยละ.......  

คะแนนเฉล่ีย องค!ประกอบท่ี 2  
องค!ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา -  
3.2 การส.งเสริมและพัฒนานักศึกษา -  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา -  

คะแนนเฉล่ีย องค!ประกอบท่ี 3  
องค!ประกอบที่ 4 อาจารย! 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย� -  
4.2 คุณภาพอาจารย� -  

- ร>อยละของอาจารย�ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร>อยละ.......  
- ร>อยละของอาจารย�ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ ร>อยละ.......  

- ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร ร>อยละ.......  

4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย� -  

คะแนนเฉล่ีย องค!ประกอบท่ี 4  
องค!ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู)เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร -  
5.2 การวางระบบผู>สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน -  
5.3 การประเมินผู>เรยีน -  
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาต ิ ร>อยละ.......  

คะแนนเฉล่ีย องค!ประกอบท่ี 5  
องค!ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู>   

คะแนนเฉลี่ย องค!ประกอบที่ 6  

คะแนนเฉลี่ย  (องค!ประกอบที ่2-6)  
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2. ตารางการวิเคราะห!คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค!ประกอบท่ี I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน)อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ;าน/ไม;ผ;าน หลักสตูรได>/ไม.ได>มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3. นักศึกษา 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4. อาจารย� 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5. หลักสตูร การเรียนการ

สอน การประเมินผู>เรียน 
5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู> - 6.1 -   
รวม      

ผลการประเมิน      

จากการวิเคราะห�ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค�ประกอบ (13 ตัวบ.งชี้) พบว.า 
องค�ประกอบที่ 1 (ตัวบ.งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร......................... สาขาวิชา.....................“ผ;าน/ ไม;ผ;าน” ตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตร และมีจํานวน...... องค�ประกอบ อยู.ในระดับ......... (องค�ประกอบที่......) มีจํานวน...... องค�ประกอบ อยู.ใน
ระดับ ..........  (องค�ประกอบที่..... ) และมีจํานวน...... องค�ประกอบ อยู.ในระดับ............. (องค�ประกอบที่...........)  

3. ผลการวิเคราะห!จุดเด;นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 

จุดเด;นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  
3.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  
3.  

 



1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปริญญาตรี (เกณฑ�ป  58) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

ป การศึกษา ............ 
(1 มิถุนายน ............ - 31 พฤษภาคม ............) 

 

 

 

รหัสหลักสูตร.............. 

 

หลักสูตร..........................................  สาขาวิชา......................... 

(หลักสูตรใหม1/ปรับปรุง ป  พ.ศ. .....) 

คณะ.............................................. 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 
วันท่ีรายงาน .............เดือน ......................... พ.ศ. .................. 

 



119 
เกณฑ	มาตรฐานหลักสูตรฯ ป� พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 
 

สารบัญ 

 

  หน8า 

1. บทสรุปสําหรับผู.บริหาร  

2. รายชื่อกรรมการผู.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

3. บทนํา  

- ประวัติความเป5นมาของหลักสูตร  

- ผลการปรับปรุงตามข.อเสนอแนะของผลการประเมินป�ท่ีผ8านมา  

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

5. รายงานผลการวิเคราะห	 จุดเด8นและโอกาสในการพัฒนา  

6. ภาคผนวก  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 
 

 

1.  บทสรุปสําหรับผู8บริหาร 

 

หลักสูตร......................................... สาขาวิชา............................. (หลักสูตรใหม8/ปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะ
........................ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 
2561  “ได.มาตรฐาน”/ “ไม8ได.มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ มีระดับคุณภาพจาก
ผลการประเมินอยู8ในระดับ ...........  (........ คะแนน) 

ตารางการวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค�ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน8อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 
 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ1าน/ ไม1ผ1าน หลักสูตรได./ ไม8ได.มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3. นักศึกษา 3.1, 3.2, 

3.3 
- - 

  

4. อาจารย	 4.1, 4.2, 
4.3 

- - 
  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู.เรียน 

5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู. - 6.1 -   
รวม      

ผลการประเมิน      

จากการวิเคราะห	ตามเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค	ประกอบ (13 ตัวบ8งชี้) 
พบว8า องค	ประกอบท่ี 1 (ตัวบ8งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตร......................... สาขาวิชา..................... “ผ1าน/ ไม1ผ1าน” ตามเกณฑ	 
มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน ...... องค	ประกอบ อยู8ในระดับ......... (องค	ประกอบท่ี ......) มีจํานวน ...... องค	ประกอบ 
อยู8ในระดับ..........  (องค	ประกอบท่ี .....) และมีจํานวน ... องค	ประกอบ อยู8ในระดับ............. (องค	ประกอบท่ี ...........) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 
 

 
ผลการวิเคราะห�จุดเด1นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 
 

2.  รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ป การศึกษา 
........... 

 

 

 

 

รหัสหลักสูตร...................    หลักสูตร..........................................   

คณะ..............................................    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ระหว1างวันท่ี ...................................................................................... 

 

 

        รายช่ือคณะกรรมการผู8ประเมิน  

 ช่ือ-นามสกุล สังกัดสาขาวิชา/ คณะ/ สถาบัน กรรมการ 

1. 
.................................................. (ลงชื่อ) 

(.................................................) 
 ประธาน 

2. 
.................................................. (ลงชื่อ) 

(.................................................) 
 กรรมการ 

3. 
.................................................. (ลงชื่อ) 

(.................................................) 
 กรรมการและเลขานุการ 

 

 

    

 

 

 

 

 



123 
เกณฑ	มาตรฐานหลักสูตรฯ ป� พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 
 

 

3. บทนํา 

 

 

3.1 ประวัติความเปHนมาของหลักสูตร 

หลักสูตร.............................. (หลักสูตรใหม8/ปรับปรุง พ.ศ. .....) เป5นหลักสูตรระดับปริญญาตรี .... ป� คณะ
............... กลุ8มสาขาวิชา วิทยาศาสตร	และเทคโนโลยี/มนุษย	ศาสตร	และสังคมศาสตร	 โดยมีปรัชญา........................ 
…………………………………………………………………….และวัตถุประสงค	ของหลักสูตร ..................................................... 

3.2 ข8อมูลท่ัวไป 
1) อาจารย�ประจําหลักสูตร (ปIจจุบัน) 

 ตําแหน8งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย	ประจํา
หลักสูตร 

ข.อมูลประวัติการศึกษา 

1.   ระดับการศึกษาท่ีจบ : (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ป ท่ีจบ : ………..   
ช่ือหลักสูตรทีจบการศึกษา : ……………. 
กลุ1มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ………….. ช่ือสถาบันท่ีจบ : ………… 
ประเภท (สถานภาพของการทํางาน) : ข.าราชการ/ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย/ จ.างประจํา/ จ.างชั่วคราว/ พนักงานราชการ 
ประสบการณ	การทําการสอน : ............ 

2.    
3.    
4.    
5.    

3.3 ผลการปรับปรุงตามข8อเสนอแนะของผลการประเมินป ท่ีผ1านมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 

 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  

 
 

4.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ1งช้ี ระดับหลักสูตร ป การศึกษา ................. 
ผลการประเมินคุณภาพองค�ประกอบท่ี 1  
โปรดขีดเครื่องหมาย � ในตัวบ8งชี้ท่ีท8านคิดว8าหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑ	มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผ1านเกณฑ�/        
ไม1ผ1านเกณฑ� 

ข8อเสนอแนะ/ ระบุเหตุผลหาก         
ไม1ผ1านเกณฑ� 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ8งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ	 
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 

  

เกณฑ�การประเมิน   

1) จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร   

2) คุณสมบัติอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร   

3) คุณสมบัติอาจารย	ประจําหลักสูตร   

4) คุณสมบัติอาจารย	ผู.สอน   

10) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

  

ผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 1   

ผลการประเมินคุณภาพองค�ประกอบท่ี 2-6  

ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ข8อเสนอแนะ/เหตุผล

ท่ีให8คะแนน 5 

องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ8งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 

ค8าเฉลี่ย  
............. 

  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ............. คน โดยมีบัณฑิตท่ีได.รับการประเมินจากผู.ใช.บัณฑิต (ไม8นับบัณฑิต 
ท่ีมีอาชีพอิสระ) จํานวน ........ คน คิดเป5นร.อยละ ........... ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีค8าเฉลี่ย
คะแนนประเมินบัณฑิต 5 ด.าน เท8ากับ ....... คะแนน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสตูร.................................... คณะ....................... ป�การศึกษา .............. 

 

ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ข8อเสนอแนะ/เหตุผล

ท่ีให8คะแนน 5 

ตัวบ8งชี้ท่ี 2.2 ร.อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได.งานทํา หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

ร.อยละ 
......... 

  

ผลการดําเนินงานท่ีพบ : 
1. จํานวนบัณฑิตท้ังหมด…………คน 
2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา 

..........คน 
3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได.งานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา (ไม8นับรวมผู.ประกอบ

อาชีพอิสระ)...........คน 
4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ………..คน 
5. จํานวนผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก8อนเข.าศึกษา……………คน 
6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต8อระดับบัณฑิตศึกษา……………………คน 
7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท……………….คน 
8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ	ทหาร…………….คน 
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได.ประจําอยู8แล.ว……………….คน 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 2   

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ8งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ   
ตัวบ8งชี้ท่ี 3.2 การส8งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ   
ตัวบ8งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา .... ระดับ   

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 3   

องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 
ตัวบ8งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย	 .... ระดับ   
ตัวบ8งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย	 … คะแนน   
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ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ข8อเสนอแนะ/เหตุผล

ท่ีให8คะแนน 5 

1) ร.อยละอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ………………  คะแนนประเมิน ...............(1) 
2) ร.อยละอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ ……  คะแนนประเมิน ............... (2) 

รายการข8อมูล จํานวน 
1. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังหมด  
2. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
3. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีดํารงตําแหน8ง อ.  
4. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีดํารงตําแหน8ง ผศ.  
5. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีดํารงตําแหน8ง รศ.  
6. จํานวนอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีดํารงตําแหน8ง ศ.  

3) ผลงานวิชาการของอาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป5นร.อยละผลรวมถ8วงน้ําหนัก .......................... 
คะแนนประเมิน ............... (3)  

ช่ืออาจารย�ผู8รับผิดชอบหลักสูตร ช่ือผลงานวิชาการ ค1าน้ําหนัก 

1. ………………………………..……….   
2. ………………………………..……….   
3. ………………………………..……….   
4. ………………………………..……….   
5. ………………………………..……….   

ช่ืออาจารย�ผู8รับผิดชอบหลักสูตร ช่ือผลงานสร8างสรรค� ค1าน้ําหนัก 

   
ผลรวมถ1วงน้ําหนัก  

 

ตัวบ8งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย	 .... ระดับ   

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 4   

องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู8เรียน 
ตัวบ8งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ   
ตัวบ8งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู.สอนและกระบวนการเรียน

การสอน 
.... ระดับ   

ตัวบ8งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู.เรียน .... ระดับ   
ตัวบ8งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
ร.อยละ  
....... 
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ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ข8อเสนอแนะ/เหตุผล

ท่ีให8คะแนน 5 

ผลการดําเนินงานท่ีพบตามกรอบ TQF 
���� ผ1าน 
���� ไม1ผ1าน 

 ไม1ประเมิน 

(ระบุเหตุผลท่ีไม8ผ8าน/
ไม8ประเมิน) 

1) อาจารย	ผู.รับผิดชอบหลักสูตร อย8างน.อยร.อยละ 80 มีส8วนร8วมใน 
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล.องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห8งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ.ามี) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ	ภาคสนาม 
(ถ.ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย8างน.อยก8อนการเปPดสอนใน
แต8ละภาคการศึกษาให.ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ	ภาคสนาม (ถ.ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปPดสอนให.ครบ
ทุกรายวิชา 

  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู. 
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ.ามี) อย8างน.อยร.อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปPดสอนในแต8ละป�การศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ	การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู. จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน 
ใน มคอ.7 ป�ท่ีแล.ว 

  

8) อาจารย	ใหม8 (ถ.ามี) ทุกคน ได.รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด.าน
การจัดการเรียนการสอน 

  

9) อาจารย	ประจําหลักสูตรทุกคนได.รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ 
วิชาชีพ อย8างน.อยป�ละหนึ่งครั้ง 

  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ.ามี) ได.รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม8น.อยกว8าร.อยละ 50 ต8อป� 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท.าย/บัณฑิตใหม8ท่ีมีต8อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม8น.อยกว8า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตท่ีมีต8อบัณฑิตใหม8 เฉลี่ยไม8น.อยกว8า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ1งช้ีตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับ ป.ตรี) 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ข8อเสนอแนะ/เหตุผล

ท่ีให8คะแนน 5 

รวมตัวบ8งชี้ในป�นี้   
จํานวนตัวบ8งชี้ท่ีดําเนินการผ8านเฉพาะตัวบ8งชี้ท่ี 1-5   

ร.อยละของตัวบ8งชี้ท่ี 1-5   
จํานวนตัวบ8งชี้ในป�นี้ท่ีดําเนินการผ8าน   

ร.อยละของการดําเนินการท้ังหมดในป�นี้   

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 5   

องค�ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู8 
ตัวบ1งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู8 .... ระดับ   

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 6   

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินรวม  13 ตัวบ1งช้ี   

 
4.2 ตารางผลการวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค�ประกอบท่ี 
จํานวน
ตัวบ1งชี้ 

I 
(3.1, 3.2, 3.3) 
(4.1,4.2, 4.3) 

(5.1) 

P 
(5.2, 5.3, 5.4) 

(6.1) 

O 
(2.1, 
2.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดบัคุณภาพน8อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดบัคุณภาพดมีาก 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ8าน/ไม8ผ8านการประเมิน หลักสูตรได. / ไม8ได.มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 2 - -    
3. นักศึกษา 3  - -   
4. อาจารย	 3  - -   
5. หลักสูตร      

การเรียน การสอน 
การประเมิน 
ผู.เรียน 

4   -  

 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู. 

1 -  -  
 

รวม 13      
ผลการประเมิน       
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อธิบาย 
จากการวิเคราะห	ตามเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค	ประกอบ (13 ตัวบ8งชี้) 

พบว8า องค	ประกอบท่ี 1 (ตัวบ8งชี้ท่ี 1.1) หลักสูตร......................... สาขาวิชา..................... “ผ1าน/ไม1ผ1าน” ตาม
เกณฑ	มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน ...... องค	ประกอบ อยู8ในระดับ......... (องค	ประกอบท่ี ......) มีจํานวน ...... 
องค	ประกอบ อยู8ในระดับ..........  (องค	ประกอบที่ .....) และมีจํานวน ... องค	ประกอบ อยู8ในระดับ............. 
(องค	ประกอบท่ี ...........)  
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5. รายงานผลการวิเคราะห� จุดเด1นและโอกาสในการพัฒนา 

 
องค�ประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  

องค�ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต  

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  

องค�ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา  

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  
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องค�ประกอบท่ี 4 : อาจารย�  

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  

องค�ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู8เรียน  

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  

องค�ประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู8  

จุดเด1นและแนวทางเสริม 

1.  
2.  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.  
2.  
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6. ภาคผนวก 

 
 
 
 
6.1 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการผู.ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 
 
6.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 
 
6.3 ราชื่อผู.มีส8วนได.ส8วนเสียท่ีรับการสัมภาษณ	 (ถ.ามี) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นามสกุล นางสาวโปรดปราน  เพชรสด 
ต าแหน่ง นักวิชาศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2543 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 2538 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคพณชิยการจรัลสนิทวงศ์ 2534 
 
ประวัติการท างาน 
 ปี พ.ศ. ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
2552-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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