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ประกอบดวย 

• ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาท่ีเรียนในหลกัสูตร  

• สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร  

• สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร  

• ประสิทธิภาพของการสอนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูแตละกลุม  

• การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี  

• สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต    

  ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา 

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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หมายถึง รายงานเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

โดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร 



คือ การรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร 

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เสนอ หัวหนาภาควิชา/ คณบดี 

หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา 

ประธานหลกัสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตร 

คณบดี 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 



• รายงานภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

• รวบรวมขอมูลจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ5)  

     ของปการศึกษาน้ัน 

• แสดงผลการประเมินการดําเนินการหลักสูตร ตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ี
กําหนดไวใน มคอ.2 (หมวดท่ี 7. ขอ 7.) 

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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  หมวดท่ี 1    ขอมูลท่ัวไป 

  หมวดท่ี 2    ขอมลูเชิงสถิติ 

  หมวดท่ี 3    การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 

  หมวดท่ี 4    ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

  หมวดท่ี 5    การบริหารหลักสูตร 

  หมวดท่ี 6    สรุปการประเมินหลักสูตร 

  หมวดท่ี 7    คุณภาพของการสอน 

  หมวดท่ี 8    ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตร
      จากผูประเมินอิสระ 

  หมวดท่ี 9    แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

5 SU-Sc-tqf7 

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 

ประกอบดวย 9 หมวด ดังน้ี 



ประกอบดวย:  

  1.    หลักสูตร  

  2.    ระดับคุณวุฒ ิ

  3.    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  4.    วันท่ีรายงาน 

  5.    ปการศึกษาที่รายงาน 

  6.    สถานท่ีต้ัง 

หมวดท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
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นําขอมูลจากมคอ.2   (หลกัสูตร) 



ประกอบดวย 

1.  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน 

2.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน 

จํานวนนักศึกษาที่จบกอนเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

  จํานวนนักศึกษาที่จบตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

  จํานวนนักศึกษาที่จบหลังเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

3.  รายละเอยีดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

4.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

5.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

6.  ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

7.  ภาวะการไดงานทํา/เรียนตอของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

     การวิเคราะหผลที่ได  

หมวดท่ี 2  ขอมูลเชิงสถิติ 
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นําขอมูลจากมคอ.5 มาสรุป 



หมวดท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 

1.  การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี)ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง   

 2 ปท่ีผานมา 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั(ถามี)ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง     

 2 ปท่ีผานมา 
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ประกอบดวย 



1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

  ระบุรายวิชาที่เปดสอนท้ังหมด จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียน จํานวนนิสิตที่สอบ

ผานแตละรายวิชา และการกระจายของระดับคะแนน 

2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

  รหัสและช่ือรายวิชา 

  ความไมปกติท่ีพบ 

  การดําเนินการตรวจสอบ 

  เหตุผลที่ทําใหเกดิความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑท่ีต้ังไว 

  มาตรการแกไขทีไ่ดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 

3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

  รายวิชาที่ไมเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่มไดเปดสอน 

วิธีการแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน  

หมวดที่ 4   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
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ประกอบดวย 



  ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต  

หมวดท่ี 5   การบริหารหลักสูตร 
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1. การประเมินจากผูท่ีกําลงัจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 

  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน  

 และขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

 

2 การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

  ไดแก บัณฑิต คณาจารย ผูใชบณัฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก 

  

3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

  ประเมินตามตัวบงช้ีท่ีไดกําหนดไว 

 

หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
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ประกอบดวย 

ทําการประเมินหลักสูตร แลวนําผลประเมินมาสรุป 



1. การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

  ระบุรหัสและชื่อวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผล

ของการสอนและผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาและแนวทางการแกไขดวย 

3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม   

   สรุปจํานวนอาจารยท่ีเขารวม สาระสําคัญในการดําเนินการ  

 ผลการประเมินอาจารยท่ีเขารวมการปฐมนิเทศ  

 หากไมมีการจัดปฐมริเทศ ใหระบุเหตุผล 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ระบุกิจกรรม และจํานวนของอาจารยและบุคลากรที่เขารวม 

สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ีผูเขารวมกจิกรรมไดรับ 

หมวดท่ี 7 คุณภาพของการสอน 
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1,2 นําขอมูลจากมคอ.5 

3,4 ตองจัดเพราะมีระบ ุ

ไวในมคอ.2 



1. ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของ 

 ผูรบัผดิชอบหลกัสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

 

2.  การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

หมวดท่ี 8  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตร จากผูประเมินอิสระ 
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1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

  ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ  

  ความสําเร็จของแผน หากไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จใหระบุเหตุผล
       ดวย 

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

   ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสูตร (จํานวนหนวยกิต วิชาแกน วิชา 

        เลอืก...) 

 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (เพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชา วิธีการ  

      สอน...) 

กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

3.  แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป  ............. 

  ระบุแผนปฏิบัติการแตละแผน  วันท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน และ ผูรับผิดชอบ  

หมวดท่ี 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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  ภาควิชา คณะฯ ไดทบทวน วิเคราะห ผลการดําเนินการของหลกัสูตร   

      อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ 

 คณาจารยมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็น มีสวนรวมในการบริหาร  

      จัดการ เชน การเสนองบประมาณ ฯลฯ 

  เกิดกระบวนการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพระดับดี  

  ไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพจากหลกัสูตร 

  ผูใชบัณฑิตเช่ือถือ มั่นใจในคุณภาพบัณฑิต 

  สถาบันการศึกษาไดรับช่ือเสียง สรางความภูมิใจใหแกคณาจารย 

ประโยชนจากการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
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Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชาและ
ภาคสนาม/ฝกงาน (ถามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ทีท่ําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

การวัดและประเมินผล 
มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต 

รายงานรายวิชา 
(Course Reports) 

 รายงานประจําภาค 
และประจาํปการศึกษา   

(Semester/Annual Programme 
Report) 

5 ป 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

สกอ

. 
เสนอ สภา

สถาบัน
อนุมตั ิเสนอ 

สกอ. 
รับทราบ 
หลักสูตร

และ 
บันทึกไว
ในฐาน 
ขอมูล 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา

ตางๆ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑกําหนดชื่อปริญญา 
หลักเกณฑการเทียบโอน 
เกณฑ/แนวทางอ่ืน ๆ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม 

นักศกึษา/บัณฑิตไดรับการพฒันาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่

กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม) 

มหาวิทยาลัย 

ติดตาม 

การดําเนินการ 

ตาม TQF 

เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ

ได
มาตรฐาน 

TQF 

ใช 

ไมใช 

1 

กก.อ.กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง 1 

ประกาศ ศธ. เร่ือง กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ .พ.ศ. 2552 

ประกาศ กกอ. เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

1 ป 

มคอ1 

มคอ2 

มคอ3,4 

มคอ5,6 

มคอ7 

แผนภูมิTQF 

มคอ:มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 16 SU-Sc-tqf7 



ให สกอ. เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) ตามหลักเกณฑดังน้ี 

      1. เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันกอนเปดสอน และไดแจงให สกอ.    

         รับทราบภายใน 30 วัน 

      2. เมือ่สถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึง่ระยะเวลาของหลักสตูร   
      3. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดใน มคอ.2  

          (หมวดที่ 7 ขอ7) ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน จะตองมีคะแนน    

          เฉล่ียระดับดีขึน้ไป (3.51) ตอเน่ืองกัน 2 ป นับต้ังแตเปดสอนหลักสูตร 
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เกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQF ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูล

หลกัสูตรของ สกอ.(พรบฯ.พ.ศ.2552) 

กรณีหลักสูตรไดรบัการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคณุภาพให มี

มาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป หรือ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผล

การประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให สกอ. เสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพจิารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรน้ัน จนกวาสถาบันอุดมศึกษา

น้ันจะไดมีการปรบัปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1)     อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

X X 

  

X X X 

2)     มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถามี) 

X X X X X 

3)       มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอย กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4)      จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด

สอนใหครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5)      จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดป

การศึกษา 

X X X X X 

6)      มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7)      มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมิน ผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีแ่ลว 

X X X X 

8)      อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  X X X X X 

9)      อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป        X X X X X 

10)     จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินการท่ีกําหนดใน มคอ.2 (หมวดท่ี 7  ขอ7) 
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ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
11)      ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสดุทาย/บัณฑติใหมที่มีตอคุณภาพหลกัสตูร นอยเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X 

12)      ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

X 

เกณฑประเมิน  : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงชี้

บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย(100%) และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดาํเนินการ

บรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวม

ในแตละป 
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กรณีหลักสูตรไดรบัการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคณุภาพให มี

มาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป หรือ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผล

การประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให สกอ. เสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรน้ัน จนกวาสถาบันอุดมศึกษา

น้ันจะไดมีการปรบัปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ประกันคุณภาพทุกขั้นตอน 

 

Teaching Unit 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา 
หลักเกณฑการเทยีบโอน 

เกณฑแนวทางอ่ืน ๆ 

อาจารยผูสอนกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

 ติดตามผลการดําเนินการโดย IQA (ประกันคุณภาพ)  

5 ป 
1 ป 

ภาควิชา 

คณะกรรมการ

จัดทําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

หวัหนาภาควชิา 

กรอบมาตรฐาคุณวุฒิ 

อดุมศึกษาแหงชาติ 

การวิจัยในหองเรียน 

กลวธิกีารสอนแบบตาง ๆ 

TQF ระดับสาขาวชิา 

รายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของ 

รายวชิา(มคอ3-4) 

 

กระบวนการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผล 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

 

การรายงานผลราย 

วิชา(มคอ 5-6) 

 

 

การรายงานผลหลักสูตรประจําป(มคอ 7) 

(รายงานผลการดําเนินการในภาพรวม 

และเสนอแนวทางในการปรับปรุง) 
อาจารยผูสอน 

อาจารยผูสอน 

อาจารยผูสอน 

และเสนอแนวทางในการปรับปรุง 



การจัดทํารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3,4) 

 การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5,6) 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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นําไปใชในการพัฒนา 

และปรบัปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชา 

มคอ. 3, 4 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล 

มคอ. 5, 6  

สงภายใน 30 วนั นับจากวัน 

สิ้นภาคการศึกษา*** 

มคอ. 7 

สงภายใน 60วนั (จากวันสิ้นภาคการศึกษา) 

ทุกสิ้นปการศึกษา 

ปรบัปรุงรายละเอียด 

มคอ.3,4 ทุกภาคการศึกษา 

***วันสุดทายของ 

การสงผลการศึกษา??  
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เปนความรับผิดชอบของอาจารยทกุทาน ท่ีจะตองทํา มคอ.3 และ มคอ.5 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํามคอ.7 ไมได ถาไมมีขอมูลจากมคอ.5 

 การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรไมผานเกณฑ (3.51) 

 หลกัสูตรไมไดรบัการรับรองและเผยแพร  

ผลกระทบถึงนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในหลกัสูตร  

ขอฝากใหคิด 

การทํา มคอ.3 และ มคอ.5 คร้ังแรก   ในปแรก  
ปตอๆไป ก็ปรับขอมูลตามจํานวณนักศึกษาในแตละป เทานั้น 

เอกสาร มคอ.3-7    เปนเอกสารภายในของสถาบันการศึกษา ตองมใีห 

คณะกรรมการตรวจประกันฯ ของ สกอ. ตรวจสอบ 



รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณาจารย และ เจาหนาท่ี ท่ีเขาฟงทุกทาน  
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 คําถาม 
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