
การด าเนินการตามกรอบ TQF

ผศ.ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง



1. สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา

2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

3. ประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยง
เป็นเรื่องเดียวกัน

4. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันการศึกษาใด ๆ ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ
และเทียบเคียงได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ังในและต่างประเทศ



ที่มา: http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews2/Q&A.pdf



ประโยชน์ของการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4

1. มีการเตรียมการ การวางแผน ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งก่อนการเปิดใช้หลักสูตรและกอ่นเปิดภาคการศึกษาทุกคร้ัง

2. มีการน าผลการเรียนรู้ที่รายวิชารับผดิชอบ ซึ่งก าหนดไว้ในแผนทีค่วาม
รับผิดชอบใน มคอ. 2 มาระบุในมคอ. 3 และ มคอ. 4 เพื่อก าหนดวิธีการ
สอน วิธีการประเมินผล และวิธีการทวนสอบผลสมัฤทธิเ์พือ่ให้มั่นใจว่าผู้เรียน
จะได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

3. มีการบันทึกรายละเอียดของรายวิชาเปน็ลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัเจน ผู้เรียน
สามารถศึกษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูส้อน ผู้สอนใหม่จะมีข้อมูลเดิม 

5. เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้  

6. เป็นตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ฯลฯ



ประโยชน์ของการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6

1. มีการบันทึกรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้ง
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและผลการประเมินการ
สอน ฯลฯ

2. มีการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพือ่การพฒันาในการสอนครั้งตอ่ไป

3. เป็นตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูส้อน ผู้สอนใหม่จะมีข้อมูลเดิม 

5. เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้  

6. อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อจัดท า มคอ.7 ฯลฯ



ประโยชน์ของการจัดท า มคอ. 7

1. กรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา สามารถทบทวน วิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของหลกัสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

2. มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ข้อมูลของ นศ. 
แต่ละรุ่นซึ่งจะมีข้อมูลครบทุกชั้นปี ฯลฯ

3. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผน ทบทวนและติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร

4. เป็นแนวทางเพื่อการพฒันาการด าเนินงานของหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร

5. เป็นตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯลฯ



แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



แนวปฏิบัติ

1. กรณีหลักสูตรที่ สกอ.ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแลว้
ใช้แบบ สมอ.08

2. กรณีหลักสูตรไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว้ และอยู่ใน
ระหว่างเสนอ/รอเสนอ สกอ. ไม่ต้องใช้แบบ สมอ.08

3. กรณีอาจารย์ลาศึกษาต่อต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลง



แนวปฏิบัติ (ต่อ)

4. ก าหนดวันเริ่มการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ให้ยึดวันที่
ตามบันทึกข้อความท่ีออกจาคณะวิชา โดยไม่มีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนในแตล่ะภาคการศึกษา

5. รายชื่อ ขอ้มูล และผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทีข่อเปลี่ยนแปลง ให้ใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด



แนวปฏิบัติ (ต่อ)

6. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ด าเนินการเม่ืออาจารย์ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้
(เกษียณอายุราชการ ลาออก ลาศึกษาต่อ อบรมต่างประเทศระยะยาว
ย้ายที่ท างาน หรือเสียชีวิต) โดยให้ด าเนินการลว่งหน้าหรือโดยเร็วที่สุด

7. ให้คณะวิชาตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้างของอาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม –
กันยายน ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อการท าสัญญาจ้าง ซึ่งควรตรวจสอบโดย
ละเอียด



กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุม่วิชา (วิชาเอก 30 
หน่วยกิต) ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาละ 3 คน



ข้อควรปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตร



(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร

- ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2-3 ครั้ง ตัวอย่างเช่น
1. วางแผนฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น
2. ติดตามฯ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น
3. ทบทวนฯ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
และน าผลจากการติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรมา
วิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนฯ ส าหรับปีการศึกษาถัดไป

- ควรก าหนดแผนการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน



มคอ. 2 ควรเป็นไปตาม มคอ. 1 ของสาขาวิชานั้น ๆ

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี



(3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

1. ต้องน าผลการเรียนรู้ทั้ง 5 หรือ 6 ด้าน ตามที่ก าหนดในแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบในมคอ. 2 มาถ่ายทอดเป็นผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาที่
ระบุใน มคอ. 3 

2. ควรมีการตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือภาควิชา หรือคณะวิชา

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  ก่อนเปิดภาคการศึกษา (ด าเนินการตามที่
ก าหนดในปฏิทิน TQF)



(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

- การท า มคอ. 5 ในกรณีวิชาที่มีผู้เรียนมาจากหลายหลักสูตร ต้องรายงาน
แยกตามนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะในส่วนการกระจายเกรด 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ปัญหาและอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้หลักสูตรต้นสังกัดของนักศึกษา สามารถน าไปรายงานใน มคอ.7 ได้

- โปรแกรม TQF สามารถท า มคอ. 5 ฉบับเดียว แต่รายงานแยกตาม
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้ 

- ด าเนินการตามที่ก าหนดในปฏิทิน TQF



(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

- การท า มคอ. 7 ต้องมีรายงานข้อมูลของนักศึกษาที่มีอยู่ทุกชั้นปีให้
ครบถ้วน

- ให้รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรของภาคการศึกษาต้น
และปลาย ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้รายงานใน มคอ.7 ของปี
การศึกษาถัดไป

- ด าเนินการตามที่ก าหนดในปฏิทิน TQF



(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาเดิม เมื่อครบ 4 ปีตามหลักสูตรปริญญาตรี ก็จะมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ครบทุกรายวิชา

ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) ก าหนดไว้ในหมวด 7 การประเมินและปรับปรงุการ
ด าเนินการของรายวิชา   ข้อ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เพื่อให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการ
อาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน



(1) มีการตั้งคณะกรรมการ โดยอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
และทวนสอบฯ เน้นความรับผิดชอบหลักในแต่ละด้าน

(2)   การสอบปากเปล่า การประเมินโครงการ การประเมินพฤติกรรมโดย
คณะกรรมการ

(3) มีการประชุมพิจารณาข้อสอบโดยคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึ้น /โดยคณาจารย์ผู้
ร่วมสอน/หรือโดยที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับ
รายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาความถูกตอ้งและ
ความชัดเจนของข้อสอบ ความเหมาะสมของปริมาณข้อสอบและเวลาสอบ 
ตลอดจนความครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามวัตถปุระสงค์ 

แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับรายวิชา

มีหลายแนวทาง เช่น



(4) มีการน าเกรด/คะแนน ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชมุภาควิชา/
กรรมการประจ าคณะ/กรรมการที่เกีย่วข้อง 
(5) มีการประกาศคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนเก็บเพื่อให้นักศึกษาทราบ
และตรวจสอบความถูกต้อง
(6) นักศึกษามีสิทธิ์ในการขอทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยขอดูคะแนนตามระเบียบ
ที่คณะวิชาก าหนด
(7) ทวนสอบจากความคิดเห็นของผู้สอนในรายวิชาที่สูงขึ้นไป ว่านักศึกษาที่
ผ่านรายวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อนนั้น มีความรู้ความสามารถระดับใด
(8) ส าหรับสาขาวิชาที่มีองค์กรวิชาชีพ หรือมีข้อก าหนดเฉพาะ อาจมีวิธีอ่ืน ๆ 
ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
(9) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของ
นักศึกษา 

ฯลฯ



ทั้งนี้ แนวทางที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละคณะ
วิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งอาจรวมถึงข้อก าหนดขององค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย



(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

น าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสูตร และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร



1. ควรก าหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะวิชา

2. ควรก าหนดหัวข้อหรือประเด็นส าคัญที่ต้องบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ เช่น รายละเอียดของหลักสูตร ภารกิจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอน  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน



- ควรก าหนดในแผนการด าเนินงานหลักสูตร/ภาควิชา เพ่ือการเตรียมการ 
การจัดสรรภาระงาน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

- สามารถน าความรู้จากการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือใช้ในการสอน งานวิจัย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



- ควรก าหนดในแผนการด าเนินงานหลักสูตร/ภาควิชา เพ่ือการเตรียมการ 
การจัดสรรภาระงาน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

- สามารถน าความรู้จากการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี



- ควรก าหนดในแผนการด าเนินงานหลักสูตร/ภาควิชา เพ่ือการเตรียมการ 
การจัดสรรภาระงาน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

- สามารถน าความรู้จากการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี



- ควรจัดให้มีท าเนียบรุ่นของนักศึกษาและศิษย์เก่า

- ควรสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่าและให้ศิษย์เก่าร่วมมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร ภาควิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย

(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



- ควรรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชาและผู้ใช้บัณฑิต

- ควรสนับสนุนให้ผู้ใช้บัณฑิตร่วมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต และความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร  ตลอดจนความต้องการบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตร

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ
ประเมินหลักสตูร

พิจารณาตามความเหมาะสม และน าไปรายงานใน มคอ.7
เพื่อน าไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร



การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2557



ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ มี 12 ข้อ ต้องผ่านทุกข้อ

หากไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนน  0)
(ระดับปริญญาตรี ก าหนดไว้ 5 ข้อ ระดับบัณฑิตศึกษาก าหนด 12 ข้อ)

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวบ่งชี้พัฒนา

รายละเอียดของตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวบ่งชี้พัฒนาดังเอกสารฉบับร่างตามที่คณาจารย์ 
ได้รับในการบรรยายโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 



แนวทางการเผยแพร่หลักสูตร

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  เมื่อ

1. เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอน
และได้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

2. มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร 



แนวทางการเผยแพร่หลักสูตร (ต่อ)

3. มผีลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลกัสูตรซึง่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับต้ังแต่เปิดสอน

(กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อย
กว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่
เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน)



แนวทางการเผยแพร่หลักสูตร (ต่อ)

4. หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้ด าเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการ
ประเมิน

5. กรณีหลกัสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว มหาวิทยาลยัจะต้อง
ก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดย
ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป

4. หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้ด าเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการ
ประเมิน

5. กรณีหลกัสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว มหาวิทยาลยัจะต้อง
ก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดย
ผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป


