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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่ม)ี 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง กลไกการบริหารหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

*************************** 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการเรียนการสอนซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙๓(๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้สาขาวิชาได้จัดการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาอย่างน้อย ๔ ครั้ง เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร ในช่วงเวลา ดังน้ี 
 

ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ครั้งที่ ๓ ช่วงเดือนมกราคม 
ครั้งที่ ๔ ช่วงเดือนพฤษภาคม 

 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศเรื่อง กลไกการบริหารหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

**************************** 
 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมครั้งที่ 1 
(สิงหาคม-กันยายน) 

การประชุมครั้งที่ 3 
(พฤษภาคม) 

การประชุมครั้งที่ 2 
(พฤศจิกายน) 

การประชุมครั้งที่ 4 
(มกราคม) 

วาระการประชุม 

1. เรื่องที่ประธานหลักสูตรแจ้งให้ทราบ 

2. รับรองรายงานการประชุม 

3. เรื่องสืบเนื่อง 

4. เรื่องเพื่อพิจารณา 

5. เรื่องอื่นๆ 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรผู้เข้าประชุมเป็น
สิ่งสําคัญนอกเหนือจากวาระและหัวข้อในการ

ประชุม 
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หัวข้อรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
สาขาวิชา..............................................................คณะ................................................................ 

ระดับคณุวุฒิ.............................................ประจําปีการศกึษา............................................... 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

1. แผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในภาค
การศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาใหม่  

1. พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร(มคอ.7 ของปีการศึกษาก่อนปี
การศึกษาที่ผ่านมา) 

1.แผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ในภาคการศึกษาที่ 2 

1. แผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ในภาคฤดูร้อน 

2. ติดตามผลการดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ครบทุกรายวิชา 

2. ทบทวนแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรในหมวดที่ 9 (มคอ.7) ของปี
การศึกษาก่อนปีการศึกษาที่ผา่นมา 

2.ติดตามผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

2. ติดตามผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคฤดูร้อนครบทุก
รายวิชา 

3. ติดตามผลการดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.
6) ของภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ครบทุกกลุ่ม ทกุ
รายวิชา(ถ้ามี) 

3. พิจารณา มคอ.5 และมคอ.6 ของภาค
ฤดูร้อนที่ผ่านมา ครบทุกกลุม่ ทุกรายวิชา 

3.ติดตามผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.5 
และมคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 1 ครบ
ทุกกลุ่ม ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

3. ติดตามผลการดําเนินการจัดทํา มคอ.5 
และมคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 2 ครบ
ทุกกลุ่ม ทุกรายวิชา 

4. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน สรุปเป็นรายบุคคลและรายปี
การศึกษา 

4. จัดทํารายงาน มคอ.7 ประจําปี
การศึกษาที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จสมบูรณ ์

4.ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 1 

4. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ภาคการศึกษาที่ 2 

5. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 หมวด 3 ข้อ 

5. ติดตามแผนการจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

5.ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 

5. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 
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หัวข้อรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
สาขาวิชา..............................................................คณะ................................................................ 

ระดับคณุวุฒิ.............................................ประจําปีการศกึษา............................................... 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

7 ของภาคฤดูร้อน(ถ้ามี) บริหารหลักสูตร หมวด 3 ข้อ 7 ของภาคการศึกษาที่ 1 หมวด 3 ข้อ 7 ของภาคการศึกษาที่ 2 
6. ติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ ประจําปี
ตาม มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 ในหลักสูตร 

6. ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี) 6.ติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้
ของภาคการศึกษาที่ 1 ตาม มคอ.2 หมวด 
7 ข้อ 7 

6. ติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้
ของภาคการศึกษาที่ 2 ตาม มคอ.2 หมวด 
7 ข้อ 7 

7. ติดตามและรายงานผลการปฐมนิเทศของ
อาจารย์ใหม่(ถา้มี) ประจําปีการศึกษา 

 7.ติดตามและรายงานผลการปฐมนิเทศ
ของอาจาร ย์ ใหม่ (ถ้ ามี )  ประจําภาค
การศึกษาที่ 1 

7. ติดตามและรายงานผลการปฐมนิเทศ
ของอาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี )  ประจํ าภาค
การศึกษาที่ 2 

8. วางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารหลักสูตรประจําปี 

 8.ทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 

8. ทบทวนและปรับแผนจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเ รียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตรในภาคฤดูร้อน 

9. วางแผนการจัดทํารายงานตามแบบ มคอ.7 
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา(ถ้ามี) 

 9.วางแผนการจัดทํารายงานตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

9. วางแผนการจัดทํารายงานตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นภาคฤดูร้อน 

10. ประเด็นอื่นๆ  10. ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี) 10.  ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุรายงานผลการรับ-ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
วัน เดือน ป ี

ที่ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
การประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน(ร้อยละ) 

1 2 3 4 5 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สรุป รายวิชาที่จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอน..........................รายวิชา รายวิชาที่เปิดทั้งสิน้จํานวนสอน..................รายวิชา 
 
ผลการเรียนรูด้้านที่ : 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลงนาม..............................................................ประธานหลักสูตร 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................คณบดี 
(.......................................................................) 
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ตารางสรปุรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

รายวิชา หัวข้อการทวนสอบ วิธีการดําเนนิการทวนสอบ 
ผลการทวนสอบ 

รายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
มีความสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

สรุปผล จํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบ  รวม..............รายวิชา จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น......................รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม..............................................................ประธานกรรมการทวนสอบ 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................คณบดี 
(.......................................................................) 
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ตารางสรปุรายงานการปฐมนิเทศหรือการอบรมด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ 

ชื่อ...................................................นามสกุล.....................................................สังกัดคณะ................................................................................................ 
สาขาวิชา...................................................................ประจําปีการศึกษา................................................ 

ชื่อโครงการหรือหัวข้อ 
ที่รับการอบรม 

วัน เดือน ป ี จัดโดย สถานทีจ่ัด 
หัวข้อนําไปใชใ้นการเรียน

การสอน 
หลักฐานประกอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 

 

ลงนาม..............................................................ประธานหลักสูตร 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................คณบดี 
(.......................................................................) 
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ตารางสรปุรายงานการพัฒนาด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการเรียนการสอนของอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล ชื่อโครงการหรือหัวข้อที่รับการอบรม วัน เดือน ป ี จัดโดย สถานทีจ่ัด 
หัวข้อนําไปใชใ้นการเรียน

การสอน 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

สรุปผล จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รบัการพัฒนา..............................คน จํานวนอาจารย์ประจํารวม......................คน 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม..............................................................ประธานหลักสูตร 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
(.......................................................................) 

ลงนาม..............................................................คณบดี 
(.......................................................................) 


