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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

   ระบบการรับนักศึกษา   
 

ก ำหนดจ ำนวนเปำ้หมำยจ ำนวนกำรรับนักศึกษำ 

 

หลักสูตรก ำหนดเกณฑ์กำรรับนกัศึกษำตำม ปรัชญำ วสิัยทัศน์ ของมหำวิทยำลัย และหลักสูตร 

 

สร้ำงเคร่ืองมือเพื่อใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 

 

ประชำสัมพนัธ์ หลักสูตรที่เปิดรบั, เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ และก ำหนดกำรต่ำง ๆ 

 

ด ำเนินกำรจัดสอบและประกำศผลสอบ 

 

นักศึกษำรำยงำนตัว 

 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษำและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

 

ประเมินกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

 

ประชุมคณะกรรมกำรหลักสูตรเพื่อทบทวนกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

 

สรุปผลกำรทบทวนและจัดท ำเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 

 

น ำแนวปฏิบัตทิี่ดีด้ำนกระบวนกำรรับนักศึกษำไปปรับปรุงในกำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำคร้ังตอ่ไป 

 



2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

   ระบบและกลไกการรับนักศึกษา   
ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 1.ก ำหนดจ ำนวน
เป้ำหมำยจ ำนวนกำรรับ
นักศึกษำ 

 

1.หลักสูตรก ำหนดจ ำนวนเป้ำหมำยจ ำนวนกำรรับ
นักศึกษำ โดยค ำนึงถึงสัดส่วนของอำจำรย์ต่อจ ำนวน
นักศึกษำ 

2.ศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เช่น กำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก หรือ 
scenario planning TOWS matrix   

กรรมกำร
หลักสูตร 

 

1. แผนกำรรับนักศึกษำ 
2.แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
3.รำยงำนกำรวิเครำะห์….. 
4.รำยงำนกำรประชุม
หลักสูตร 

ก.ย. 2.ก ำหนดเกณฑ์กำรรับ
นักศึกษำตำม ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ของหำวิทยำลัย 
และหลักสูตร 

 

1.หลักสูตรมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรรับนักศึกษำท่ี
สะท้อนถึงปรัชญำ วิสัยทัศน์ ของมหำวิทยำลัย  
- ระดับปริญญำตรีทดสอบ ข้อเขียนในรำยวิชำควำมรู้
พื้นฐำนท่ัวไป (ประกอบด้วย ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
จิตวิทยำ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณิตศำสตร์ 
ภำษำไทย ควำมรู้ท่ัวไป) และวิชำภำษำอังกฤษ  
- ระดับบัณฑิตศึกษำก ำหนดให้มีกำรเสนอร่ำงเค้ำ
โครงงำนวิจัยท่ีสนใจ และทดสอบภำษำอังกฤษ ผ่ำน
ระบบ VRU Grad test  

2. เกณฑ์คุณสมบัติในระดับหลักสูตรให้ด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ที่ปรำกฏใน มคอ.2 เช่น จัดสอบวิชำเฉพำะใน
สำขำวิชำ เป็นต้น 

3. เกณฑ์อื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจำกกำรทดสอบด้วย
แบบทดสอบ เช่น ประเด็นกำรสัมภำษณ์ กำรปฏิบัติ
ทำงดนตรี เป็นต้น  

(กรณี รับจากระบบแอดมดิชั่น หลักสตูรก าหนดเกณฑ์ 
สสว.ประสานงานกบั สอท.)  

4. เกณฑ์กำรตรวจสุขภำพ มหำวิทยำลัยก ำหนด 
สถำนพยำบำลท่ีสำมำรถออกใบรับรองแพทย์ได้   

1.หลักสูตร 
2. สสว. 
3. บัณฑิต
วิทยำลัย 
4. ศูนย์ภำษำ 
5.งำนอนำมัยและ
สุขำภิบำล 
 

1.เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ
ในประกำศรับนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.ย. 
ถึง ส.ค. 

3.สร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้
ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ
และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดสอบ 
 

1. มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและสร้ำงเครื่องมือในกำรทดสอบ  

2. หลักสูตรเสนอชื่อและด ำเนินกำรก ำหนดวันสอบ 
(ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัย)  

3.หลักสูตรด ำเนินกำรจัดสอบตำมกระบวนกำร เช่น 
กำรทดสอบตำมทักษะเฉพำะด้ำน ตำมท่ีหลักสูตร
ก ำหนด  

1.สสว. 
2. หลักสูตร 
3. บัณฑิต
วิทยำลัย 
4. ศูนย์ภำษำ 

1.เครื่องมือในกำรสอบ
นักศึกษำ 
2.ค ำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร....... 
3. แบบทดสอบ 
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 
ถึง  
ก.ค.  
(ในปี
ถัดไป) 

4.ประชำสัมพันธ์ 
หลักสูตรที่เปิดรับ, 
เกณฑ์กำรรับนักศึกษำ 
และก ำหนดกำรต่ำง ๆ  

1.สสว.ประกำศเกณฑ์กำรรับนักศึกษำผ่ำนช่องทำง 
เว็บไซต์ และคู่มือกำรรับนักศึกษำ 

1.สสว. 
2.ปชส.ของม. 
3.หลักสูตร 
4.คณะ 
 

1.เว็บไซต์ 
2.คู่มือกำรรับนักศึกษำ 

พ.ย. 
ถึง  
ส.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

5.ด ำเนินกำรจัดสอบและ               
ประกำศผลสอบ 

1.ด ำเนินกำรจัดสอบและประกำศผลสอบ ในกรณีท่ี
หลักสูตรมีกำรด ำเนินกำรนอกเหนือจำกท่ีส่วนกลำง
ก ำหนด ให้สรุปผลกำรสอบส่งให้ สสว. ด ำเนินกำร
ประกำศผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำ 
 

1.คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 
2.สสว. 
3.หลักสูตร 
 

1.ประกำศผลกำรสอบ 
2.สรุปผลคะแนนกำรสอบ 

พ.ย. 
ถึง  
ส.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

6.นักศึกษำรำยงำนตัว 
 

1.นักศึกษำตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำและน ำ
เอกสำร หลักฐำนมำรำยงำนตัวในวันท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด ผู้ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบเอกสำรจะมีสิทธิเป็นผู้
ช ำระเงินลงทะเบียนเรียน และผู้ท่ีช ำระเงินลงทะเบียน
จึงจะได้รับรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ โดยมีรำยละเอียด
ดังแผนภำพในภำคผนวกแนบท้ำย 

1.คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 
2.สสว. 
3.หลักสูตร 
4.กำรเงิน 
 

บัญชีรำยชื่อนักศึกษำแต่
ละหมู่เรียน 
 

ส.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

7.จัดปฐมนิเทศนักศึกษำ
และเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำศึกษำ 

1.กำรจัดกำรปฐมนิเทศในระดับมหำวิทยำลัย มีกำร
ปฐมนิเทศระบบกำรเรียนของนักศึกษำ แนะน ำ
หน่วยงำนภำยใน ระบบ กยศ. เอกลักษณ์และ          
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ฯลฯ 
2.ระดับหลักสูตรและคณะ มีกำรปฐมนิเทศ เตรียม
ควำมพร้อมท่ีแต่ละหลักสูตรก ำหนด 

1.คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร
รับขวัญรำชพฤกษ์
ช่อใหม่ 
2.คณะ 
3.หลักสูตร 
 

- โครงกำรรับขวัญรำช
พฤกษ์ช่อใหม่และเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
 

ก.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

 

8.ประเมินกระบวนกำร
รับนักศึกษำ 

1.หลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำจุดเด่น จุดด้อย
กระบวนกำรรับนักศึกษำ เสนอ คบ.หลักสูตร และ 
เสนอ กบ.คณะ กบ.มหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนินกำร
พัฒนำปรับปรุงในกำรรับนักศึกษำในปีถัดไป 

1.หลักสูตร 
2.คณะ 
 

1.รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 
 

พ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

 

9.ประชุมคณะกรรมกำร
หลักสูตรเพื่อทบทวนกำร
จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ ใ น
กระบวนกำรรับนักศึกษำ 

ประชุมคณะกรรมกำรหลักสูตรเพื่อทบทวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ในกระบวนกำรรับนักศึกษำ 

1.หลักสูตร 
2.คณะ 

 

- รำยงำนกำรประชุม 

ธ.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

 

10.สรุปผลกำรทบทวน
แ ล ะ จั ด ท ำ เ ป็ น แ น ว
ปฏิบัติท่ีด ี
 

สรุปผลกำรทบทวนและจัดท ำเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีด้ำน
กระบวนกำรรับนักศึกษำ  

1.หลักสูตร 
2.คณะ 
3.มหำวิทยำลัย 

 

- รำยงำนกำรประเมินผล 
 

ม.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

 

11.น ำไปปรับปรุงในกำร
วำงแผนกำรรับนักศึกษำ
ครั้งต่อไป 

น ำแนวปฏิบัติ ท่ีดี ในกระบวนกำรรับนักศึกษำ ไป
ปรับปรุงในกำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำครั้งต่อไป 

1.หลักสูตร 
2.คณะ 

 

- รำยงำนสรุปผลในรูป
ของแผนปรับปรุง 
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แผนภาพ 
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 

ประกำศท่ีเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th, 

  http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th 
  และบอร์ดชั้น 1 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
 

 ตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th,  
http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th 

  และบอร์ดชั้น 1 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 
  
  เอกสารส าหรับรายงานตัว 
  - ระเบียนสะสม (ประวัตินักศึกษำ) 
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   1  ฉบับ 
  - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   1  ฉบับ  
  - ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) 1 ฉบับ 
  - ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนระบุวันจบกำรศึกษำ 2  ฉบับ 
  - ใบรับรองแพทย์ 1  ฉบับ 
  - รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  1 รูป (ส ำหรับติดระเบียนสะสม) 
 
  

ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำจดรหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ชื่อ-นำมสกุล  
สำขำวิชำ และจ ำนวนเงินลงทะเบียน แจ้งเจ้ำหน้ำที่งำน
กำรเงินเพ่ือช ำระเงินลงทะเบียน 
 

 

  พิมพ์รำยชื่อนักศึกษำแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ประกำศรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

นักศึกษำตรวจสอบ 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

 

นักศึกษำรำยงำนตัว 
เข้ำศึกษำและ 

ตรวจสอบหลักฐำน
คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว

นักศึกษำ 

 

นักศึกษำช ำระเงินลงทะเบียนที่
งำนกำรเงิน 

ออกรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ขึ้น
ระบบทะเบียนนักศึกษำ 

http://web2020.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
http://www.vru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
 

ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนสง่แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอำจำรย์ทีป่รึกษำไปยังหลักสตูร 

 

หลักสูตรประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งอำจำรยท์ี่ปรึกษำและร่วมจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งด้ำนนักศึกษำ 

 

อำจำรย์ที่ปรึกษำก ำหนดปฏิทินกำรเข้ำพบช่องทำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ 

 

จัดประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกับอำจำรย์ผู้สอน 

 

ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน/ให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในกำรให้ค ำปรึกษำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 

ประเมินอำจำรยท์ี่ปรึกษำโดยนกัศึกษำ 

 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อน ำผลกำรด ำเนนิงำน (กำรจัดกำรควำมเสีย่งด้ำนนกัศึกษำและผลกำร
เรียน กำรใช้ชีวิต) มำจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 

 

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรสง่เสริมและพฒันำนักศึกษำจัดท ำเปน็แนวปฏิบัตทิี่ด ี

 

น ำผลแนวปฏิบัติทีด่ีในกระบวนกำรส่งเริมและพัฒนำนักศึกษำที่ได้มำด ำเนนิกำรตำมวงจร PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
ระยะ 

เวลา 
ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ก.ค. 1.ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน.ส่งแบบฟอร์มขอแต่งตั้ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำไปยังหลักสูตร 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนส่งแบบฟอร์ม
ขอแต่งต้ังอำจำรย์ทีป่รึกษำไปยังหลักสูตรเพื่อให้
หลักสูตรพิจำรณำอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมเพื่อแต่งต้ังเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สสว. บันทึกข้อควำมให้แต่งตั้งที่
ปรึกษำ 

 

ก.ค. 2.หลักสูตรประชุมคัดเลือกและ
แต่งต้ังอำจำรย์ที่ปรึกษำและรว่ม
จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด้ำนนักศึกษำ 
 

-หลักสูตรจัดประชุมคัดเลือกอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร  ครั้งที่....วันที…่..ตำมเกณฑ์ 
อำจำรย์ 1คน ต่อจ ำนวนนักศกึษำไม่เกิน 80 คน 

-หลักสูตรร่วมกันจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน
นักศึกษำ (ผลกำรเรียนต่ ำ ออกกลำงคัน ส ำเร็จ
กำรศึกษำชำ้) 

กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรหลักสูตร 
-ค ำสั่งแต่งต้ังอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส.ค.-
เม.ย. 

3.อำจำรย์ที่ปรกึษำก ำหนดปฏิทิน
กำรเข้ำพบชอ่งทำงติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำก ำหนดปฏิทินเขำ้พบนักศึกษำโดยมี
รำยละเอียดกำรเข้ำพบเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน 
ระเบียบข้อบังคับด้ำนกำรเรียน/ควำมประพฤติ กำรใช้
ชีวิตในมหำวิทยำลยั  

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

-ปฏิทิน 
-บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
(มรว.ทป.03) 

ส.ค.-
เม.ย. 

4.จัดประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตรกับ
อำจำรย์ผู้สอน 

คณะกรรมกำรกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรจัดประชุมครั้ง
ที่...วันที่...ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอนเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนผลกำรเรียน ลักษณะนักศึกษำ จุดอ่อน จุดแข็ง 
(ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง)  

กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร
กำรบริหำรหลกัสูตร 

ส.ค.-
เม.ย. 

5.ด ำเนินงำนตำมปฏิทิน/ให้ควำม
ช่วยเหลือนกัศึกษำที่มีปัญหำหรือ
ต้องกำรควำมชว่ยเหลอืและสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนในกำรให้ค ำปรึกษำเมือ่สิ้น
ภำคกำรศึกษำและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 

อำจำรย์ที่ปรึกษำด ำเนินงำนตำมปฏิทิน/ให้ควำม
ช่วยเหลือนกัศึกษำที่มีปญัหำหรือต้องกำรควำม
ช่วยเหลือและสรุปผลกำรด ำเนินงำนในกำรให้
ค ำปรึกษำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 

- อำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

-กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
(มรว.ทป.03) 

ธ.ค., 
เม.ย. 

6.ประเมินอำจำรย์ที่ปรกึษำโดย
นักศึกษำ  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจัดให้มีกำร
ประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยใช้แบบประเมินออนไลน์
และส่งผลกำรประเมินให้กับหลกัสูตร 

สสว. -รำยงำนกำรประเมินอำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

พ.ค. 7.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร
เพื่อน ำผลกำรด ำเนนิงำน (กำรจัดกำร
ควำมเสีย่งด้ำนนักศึกษำและผลกำรเรียน 
กำรใช้ชีวิต) มำจัดกำรควำมรู้ใน
กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนกัศึกษำ  

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรจัดกำรควำมรู้ใน
กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ ประชุมครั้งที่
... วันที่...... 

กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรบริหำร
หลักสูตร 

พ.ค. 8.น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ใน
กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นกัศึกษำมำปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร และจัดท ำแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำมำปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร และ
จัดท ำแนวปฏิบัติที่ด ี

กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
-แนวปฏิบัติที่ด ี
 

พ.ค. 9.น ำแนวปฏบิัติที่ดีในกระบวนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำที่ได้มำ
ด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA  

น ำแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นักศึกษำที่ได้มำด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA 

กรรมกำร 

บริหำร
หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  ระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

ส ำรวจกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ 

 

หลักสูตรจัดท ำแผนงำนกำรพฒันำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ด าเนินกิจกรรมตามแผนประกอบด้วย 
 1.กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมยึดมัน่ผูกพันกับควำมเปน็พลเมือง 
 2.กิจกรรมสันทนำกำร  
 3.กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม 
 4.กิจกรรมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ICT Literacy, scientific Literacy, media  
 literacy, health literacy, life skill, career skills)  
 5.กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบนัภำยในและตำ่งประเทศ 

 

ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำมแผน 

 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อน ำผลกำรด ำเนนิงำนมำจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ประเมินอำจำรยท์ี่ปรึกษำโดยนกัศึกษำ 

 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อน ำผลกำรด ำเนนิงำนมำจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มำจัดท ำเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี 

 

น ำผลแนวปฏิบัติทีด่ีในกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่ได้มำด ำเนนิกำรตำมวงจร PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  ระบบพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ระยะ 

เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/หลักฐาน 

เม.ย. 1.ส ำรวจกิจกรรมตำมควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ 

องค์กำรนักศึกษำ/กรรมกำรบริหำรหลักสูตรส ำรวจกิจกรรมตำม
ควำมต้องกำรของนักศึกษำเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรจัดท ำ
แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 

องค์กำร
นักศึกษำ/

กรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 

-สรุปกิจกรรมตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ 
 

ก.ค. 2.หลักสูตรจัดท ำแผนงำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำและทกัษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรจัดท ำแผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกำรจัดสรรงบประมำณจ ำนวน.....
บำท เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมแผน นอกจำกนี้ได้มีกำร
มอบหมำยนักวิชำกำรศึกษำที่ดูแลงำนกจิกำรนักศึกษำของคณะ
เข้ำไปมีส่วนร่วม มกีำรจัดประชุมรว่มกนัระหว่ำงหลักสูตรกบั
คณะ นอกจำกนี้นักศึกษำในหลักสูตร......มีอิสระในกำรร่วมจัด
กิจกรรมกับชมรม........  

หลักสูตร/คณะ -ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดท ำแผน 

-แผนงำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

-แผนกำรจัดกิจกรรมชมรม
(กองพัฒนำนักศึกษำ) 

ก.ค. 3.ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน
ประกอบดว้ย 
- กิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมยึดมั่นผกูพนั
กับควำมเป็นพลเมอืง 
- กิจกรรมสนัทนำกำร 
- กิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม 
- กิจกรรมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21(ICT Literacy, scientific Literacy, 
media literacy, health literacy, life 
skill, career skills) 
- กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบัน
ภำยในและต่ำงประเทศ 

หลักสูตรมีกำรจัดกจิกรรมตำมแผนประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมยึดมั่นผูกพันกับควำมเป็นพลเมือง 
- กิจกรรมสันทนำกำร 

- กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(ICT Literacy, 
scientific Literacy, media literacy, health literacy, life skill, 
career skills) 

- กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบนัภำยในและต่ำงประเทศ 

หลักสูตร/คณะ 
งำน GE 

-สรุปผลกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมตำมแผน 

ธ.ค., 
เม.ย. 

4.ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำม
แผน  

หลักสูตรมีกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำมแผนปรำกฎผลกำร
ด ำเนินกำรพบว่ำบรรลุผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ของแผน
จ ำนวน.... ไม่บรรลุจ ำนวน....  

-
กรรมกำรบริหำร

หลักสูตร 

-ผลประเมินกำรจัดกจิกรรม
ตำมแผน 

พ.ค. 5.ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรเพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนมำ
จัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำและทกัษะกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ประชุม
ครั้งที่... วันที่...... 

-
กรรมกำรบริหำร

หลักสูตร 

-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรกำรบริหำร
หลักสูตร 

พ.ค. 6.น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกำร
พัฒนำศักยภำพนกัศึกษำและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มำ
ปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร ตำม
ระบบ PDCA และจัดท ำแนวปฏิบัติที่ด ี

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นักศึกษำมำปับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร และจัดท ำแนวปฏิบัติที่
ดี 

กรรมกำร 

บริหำรหลักสูตร 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 
-แนวปฏิบัติที่ด ี
 

พ.ค. 9.น ำแนวปฏบิัติที่ดีในกระบวนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำที่ได้มำ
ด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA  

น ำแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนกำรส่งเสริมแบะพัฒนำนกัศึกษำที่
ได้มำด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA 

กรรมกำร 

บริหำรหลักสูตร 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรหลักสูตรประชุมจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังอำจำรย์ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 

หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตรำก ำลังระยะ 5 ปี เพื่อขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

คณะเสนอขออัตรำก ำลังระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนมหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยอนุมัติแผนกรอบอัตรำก ำลังอำจำรย์ ระยะ 5 ปี  

หลักสูตรขอใช้กรอบอัตรำก ำลังจำกคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (ก.บ.พ.) โดยผ่ำนคณะ 

คณะขออนุมัติเปิดรับสมัครอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครและคัดเลือกอำจำรย์ตำมขั้นตอนท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  

 
ขั้นตอนกำรรับสมัคร 

 
ขั้นตอนกำรคัดเลือก 

แต่งตั้งอำจำรย์พี่เล้ียง 

มหำวิทยำลัยประกำศผลกำรคัดเลือกและรับรำยงำนตัวอำจำรย์ใหม่  

บรรจุแต่งตั้ง ปฐมนิเทศ มอบหมำยภำระหน้ำที่/จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน/ทดลองงำน  

อำจำรย์ปฏิบัติงำนสอนตำมภำระท่ีได้รับมอบหมำย  

หลักสูตรประเมินระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ ตำมกระบวนกำร PDCA และ จัดกำรควำมรู้ (KM) ในกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบ  
กำรรับอำจำรย์ใหม ่

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ  

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรกำรรับอำจำรย์ใหม่มำปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร และจัดท ำแนวปฏิบัติท่ีดี 

file:///C:/Users/BAMMAN/Downloads/สอบแข่งขันอาจารย์.docx
file:///C:/Users/BAMMAN/Downloads/สอบคัดเลือกอาจารย์.docx
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 

ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 1.หลักสูตรมีกำรจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังสำย
อำจำรย์ ระยะ 5 ปี โดยมี
อำจำรย์เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร 
 

หลักสูตรมีกำรประชุมเพ่ือจัดท ำ
กรอบอัตรำก ำลังสำยอำจำรย์ระยะ 
5 ปี  ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร โดยพิจำรณำจำกข้อมูล
พื้นฐำนประกอบ เช่น จ ำนวน
อำจำรย์ จ ำนวนนักศึกษำปีปัจจุบัน 
จ ำนวนนักศึกษำท่ีคำดว่ำจะรับเพิ่ม 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ศักยภำพ
ของหลักสูตร เครื่องมือหรือบุคลำกร 
เป็นต้น 
 

กรรมกำร
หลักสูตร 

1.รำยงำนกำรประชุม 
2. ข้อมูลพื้นฐำน เช่น  
จ ำนวนอำจำรย์ จ ำนวนนักศึกษำปี
ปัจจุบัน จ ำนวนนักศึกษำท่ีคำดว่ำจะ
รับเพิ่ม ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ศักยภำพของหลักสูตร 
เครื่องมือหรือบุคลำกร  
3.รำยงำนกำรประชุมพิจำรณำกรอบ
อัตรำก ำลังของหลักสูตร 
4.แผนระยะยำวกำรรับนักศึกษำและ
อำจำรย์ 

 2.หลักสูตรเสนอแผนกรอบ
อัตรำก ำลังระยะ 5 ปี เพื่อ
ขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลัง
จำกคณะกรรมกำรบริหำร
คณะ  

หลักสูตรเสนอกรอบแผนอัตรำก ำลัง
ระยะ 5 ปี เพื่อขออนุมัติกรอบ
อัตรำก ำลังจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ  

กรรมกำร
หลักสูตร 

1.เอกสำรขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลัง 
2.รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรคณะ 
 

 3.คณะขออนุมัติอัตรำก ำลัง
จำกคณะกรรมกำรบริหำร
พนักงำน มหำวิทยำลัย 
(ก.บ.พ.) 

คณะขออนุมัติอัตรำก ำลังจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำน 
มหำวิทยำลัย (ก.บ.พ.) 
 

คณะ 1.บันทึกข้อควำม 
2.รำยงำนกำรประชุม ก.บ.พ. 
3.ประกำศกรอบอัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลัย 

 4.หลักสูตรขอใช้กรอบ
อัตรำก ำลังจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำน
มหำวิทยำลัย (ก.บ.พ.) 
(ผ่ำนคณะ) 

หลักสูตรขอใช้กรอบอัตรำก ำลังจำก
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำน
มหำวิทยำลัย (ก.บ.พ.) โดยผ่ำน
กระบวนกำรขั้นตอนจำกคณะ และ
ก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์ของ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรท่ี สกอ.ก ำหนด 
เช่น คุณวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร และประสบกำรณ์ เป็นต้น 

หลักสูตร 
คณะ 

ก.บ.พ. 
งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

1.บันทึกข้อควำมขอใช้กรอบ
อัตรำก ำลังสำยอำจำรย์ 
 

 5.คณะขออนุมัติเปิดรับ
สมัครอำจำรย์จำก
มหำวิทยำลัย 

คณะขออนุมัติเปิดรับสมัครอำจำรย์
จำกมหำวิทยำลัย 

คณะ บันทึกข้อควำมขออนุมัติรับสมัคร
อำจำรย์ตำมกรอบอัตรำก ำลัง จำก
มหำวิทยำลัย 

 6.มหำวิทยำลัยประกำศรับ
สมัครและคัดเลือกตำม

มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครหรือ
คัดเลือกตำมขั้นตอนของ
มหำวิทยำลัย คือด ำเนินกำรตำม 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

ประกำศรับสมัครอำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัย 
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/หลักฐาน 

ขั้นตอนท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพนักงำน
มหำวิทยำลัย และ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำรสอบแข่งขัน เกณฑ์
กำรตัดสิน กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิก
บัญชี พนักงำนมหำวิทยำลัย 

 7.ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ให้
มีควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน 

ด ำเนินกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ให้
มีควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน  

หลักสูตร 
คณะ 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 

 8.มอบหมำยงำน/แต่งตั้ง
อำจำรย์พี่เล้ียง 

1.มอบหมำยภำระงำนให้แก่อำจำรย์
ใหม่ ท่ีเหมำะสมกับคุณวุฒิ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  
โดยจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  
2.ด ำเนินกำรแต่งตั้งอำจำรย์พี่เล้ียง
ให้อำจำรย์ใหม่ เพื่อท ำหน้ำท่ีดูแล
อำจำรย์ใหม่ โดยครอบคลุมภำระ
งำนทุกด้ำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ได้แก่ ด้ำนกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

หลักสูตร 
คณะ 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

1.เอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
2.ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์พี่เล้ียง 

 9.ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของอำจำรย์  

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำจำรย์ใหม่ มีรอบระยะเวลำกำร
ทดลองงำน 6 เดือน โดย
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเพื่อติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อำจำรย์ โดยมีกระบวนกำรตำม 
1.ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วย
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
2.ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วย
พนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตร 
คณะ 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

1.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ 
2.ผลกำรประเมินอำจำรย์ 
 
 
 

 10.หลักสูตรประเมินระบบ
กำรรับอำจำรย์ใหม่ ตำม

หลักสูตรร่วมกับ คณะ และ
มหำวิทยำลัย (งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี) 

หลักสูตร 
คณะ 

1.รำยงำนผลกำรประเมินระบบกำรรับ
อำจำรย์ใหม่  

file:///D:/งานประกัน%202553-2557/ประกันคุณภาพ%20ปีการศึกษา%2057/7.%20การประชุม%20ปีการศึกษา%202557/6.ประชุมอื่น%20ๆ/5.ประชุมระบบกลไกวิเคราะห์สรุป%2031%20มี.ค.58/แผนผังระบบ%20กลไก%20เข้าประชุม%2031%20มีค%2058/3.ตัวบ่งชี้%204.1/3.4.1%20ระบบการรับอาจารย์ใหม่/ประกาศเรื่อง%20หลักเกรณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
file:///D:/งานประกัน%202553-2557/ประกันคุณภาพ%20ปีการศึกษา%2057/7.%20การประชุม%20ปีการศึกษา%202557/6.ประชุมอื่น%20ๆ/5.ประชุมระบบกลไกวิเคราะห์สรุป%2031%20มี.ค.58/แผนผังระบบ%20กลไก%20เข้าประชุม%2031%20มีค%2058/3.ตัวบ่งชี้%204.1/3.4.1%20ระบบการรับอาจารย์ใหม่/ประกาศเรื่อง%20หลักเกรณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/หลักฐาน 

กระบวนกำร PDCA  และ 
จัดกำรควำมรู้ (KM) ใน
กระบวนกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่  

ด ำเนินกำรประเมินกระบวนกำรรับ
อำจำรย์ใหม่ โดยพิจำรณำจำกผล
กำรด ำเนินงำนตำมระบบรับอำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย ตำมวงจร PDCA 
หรือ จัดกำรควำมรู้ (KM) ใน
กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรรับ
อำจำรย์ใหม่ เพื่อพัฒนำปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
เพื่อให้ได้แนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำร
รับอำจำรย์ใหม่ในปีถัดไป 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 

2.รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ใน
กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำร
รับอำจำรย์ใหม่ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับสมัครสอบแบบแข่งขันบุคลากรเป็นอาจารย์  (สายวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบันทึกเสนอขออตัราก าลงั 

ด ำเนินกำรประกำศรับสมคัร 

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบตัิและ
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบแขง่ขนั 

คณุสมบตัิผู้ผำ่นกำรสอบแขง่ขนั 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสทิธิสอบแขง่ขนัภำค 
ก ข  ค และ ภำค ง 

ด ำเนินกำรสอบตำมประกำศ 

ประกำศรำยช่ือผู้ผำ่นกำร
สอบแขง่ขนั 

ด ำเนินกำรรับรำยงำนตวัพร้อม
ท ำสญัญำ 

ค าสั่งแต่งตัง้บรรจุเป็นพนักงาน 
(สายวิชาการ) 

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขนั มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
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แผนภาพแสดง ขั้นตอนการสอบแบบคัดเลือกบุคลากรเป็นอาจารย์ (สายวิชาการ) 

 

คณะบันทึกเสนอขออัตราก าลัง 

 

 

ด ำเนินกำรประกำศสอบคัดเลือก 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก 

 

 
 

  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 

                       ไม่มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก                         มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 

 

 
 

                       ด ำเนินกำรรับรำยงำนตัว 

                                                                                     พร้อมท ำสัญญำ 

 

 

               ค ำสั่งแต่งตั้งบรรจุเป็น 

               พนักงำน (สำยวิชำกำร) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  ระบบการบริหารอาจารย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร คณะและมหำวิทยำลัย ร่วมประชุมวำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร โดยพิจำรณำข้อมูลประกอบดังนี้ 
- อัตรำคงอยู่ กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำศึกษำต่อ 
- คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร งบประมำณท่ีใช้ 

หลักสูตรเสนอแผนบริหำรอำจำรย์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ และมหำวิทยำลัย 

ขั้นตอนกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
กรณีอำจำรย์ลำศึกษำต่อ/เกษียณอำยุรำชกำร 

1.หลักสูตรประชุมวำงแผนเพื่อหำอำจำรย์ทดแทน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรท่ีสกอ. ก ำหนด  
2.พิจำรณำจำกอัตรำอำจำรย์ท่ีมีอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับศำสตร์สำขำวิชำ หำกมีให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และมอบหมำยภำระงำน  
3.กรณีไม่มีอำจำรย์ท่ีอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยที่สำมำรถทดแทนได้ให้หลักสูตรด ำเนินกำรเสนอขออำจำรย์ทดแทนตำมแผนอัตรำก ำลัง
ระยะ 5 ปีและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนระบบรับอำจำรย์ใหม่  

ขั้นตอนกำรยกย่องและธ ำรงรักษำอำจำรย์ 
- มหำวิทยำลัยประกำศเกณฑ์กำรคัดเลือกยกย่อง โดยก ำหนดคุณสมบัติผู้สมควรได้รับกำรยกย่อง ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกและก ำหนด
ขอบเขต/วิธีกำรให้รำงวัล  
- ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์ไปยังทุกหลักสูตร และหน่วยงำน 
- หลักสูตรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรยกย่องไปยังคณะ 
- คณะพิจำรณำผู้สมควรได้รับกำรยกย่องเบื้องต้น และจัดส่งรำยชื่อผู้สมควรได้รับกำรยกย่องไปยังมหำวิทยำลัย 
- มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับกำรยกย่อง ตำมประกำศ 
- ประกำศผล และมอบรำงวัลกำรยกย่อง ในวำระ/โอกำสงำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 

หลักสูตรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
1.หลักสูตรประชุมชี้แจง บทบำทหน้ำท่ี ภำระงำนของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตรในกำรสอนวิจัย  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
บริกำรวิชำกำร และมอบหมำยตำมภำระงำน 
2.จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์กับคณะ 
3.คณะกรรมกำรหลักสูตรประชุม ติดตำมและประเมินกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตำมกรอบภำระงำน 

หลักสูตรประเมินระบบกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ตำมกระบวนกำร PDCA และจัดกำรควำมรู้ (KM)  
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนระบบบริหำรอำจำรย์ 

 

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรบริหำรอำจำรย์มำปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร และจัดท ำแนวปฏิบัติท่ีดี 
 

หลักสูตรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง เรื่องอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำระงำน 
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  ระบบการบริหารอาจารย์  
 

ระยะเวลา ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน 
 1.จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำ

อำจำรย์ 
2 เสนอคณะกรรมกำรบริหำร
คณะ และมหำวิทยำลัย 
3.หลักสูตรด ำเนินกำรตำมแผน
บริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

1.หลักสูตร ร่วมกับคณะ และ
มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือ
จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร โดยในแผนบริหำรและ
พัฒนำอำจำรย์ประกอบด้วยข้อมูลด้ำน
กำรพัฒนำคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
อัตรำกำรคงอยู่ อัตรำกำรเกษียณอำยุ
รำชกำร กำรลำศึกษำต่อโดยมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำอำจำรย์
ไว้อย่ำงชัดเจน 
2.น ำเสนอแผนกำรบริหำรอำจำรย์ต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำ 
3.หลักสูตรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
บริหำรและพัฒนำอำจำรย์  

กรรมกำรหลักสูตร 
 

1.รำยกำรประชุมของ
หลักสูตร 
 

 4.หลักสูตรประชุมชี้แจง 
บทบำทหน้ำท่ี ภำระงำนของ
อำจำรย์ตำมพันธกิจของ
หลักสูตรในกำรสอนวิจัย  ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม บริกำร
วิชำกำร และมอบหมำยตำม
ภำระงำน 
5.จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน
ของอำจำรย์กับคณะ 

หลักสูตรประชุมชี้แจง บทบำทหน้ำท่ี 
ภำระงำนของอำจำรย์ตำมพันธกิจของ
หลักสูตรในกำรสอนวิจัย  ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม บริกำรวิชำกำร และ
มอบหมำยตำมภำระงำน 
โดยจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
อำจำรย์กับคณะ 

หลักสูตร  
คณะ 

1.รำยงำนกำรประชุม
หลักสูตร 
2. เอกสำรค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำง
อำจำรย์ กับคณะ 

 6. คณะกรรมกำรหลักสูตร
ประชุม ติดตำมและประเมินผล
งำนกำรปฏิบัตงิำนของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร ตำมกรอบ
ภำระงำน 

ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ/พิจำรณำขึ้น
ค่ำตอบแทน (เงินเดือน)  
 

กรรมกำรหลักสูตร 
งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

1. รำยงำนกำรประชุม
หลักสูตร 
2. ผลกำรปฏิบัติงำน
อำจำรย์ ตำมท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3.ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยพนักงำน
มหำวิทยำลัย 2555 
 
 

 7.ระบบกำรยกย่อง เชิดชู 
บุคลำกรดีเด่นในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย เช่น 
- กำรสอน 
- กำรวิจัย 

1.มหำวิทยำลัยประกำศเกณฑ์กำร
คัดเลือกยกย่องเชิดชู บุคลำกรดีเด่นใน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย เช่น กำรสอน กำรวิจัย 
- กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำร
บริหำรวิชำกำร โดยมหำวิทยำลัย

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 1.ประกำศหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกอำจำรย์ บุคลำกร
ดีเด่น 
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ระยะเวลา ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน 
- กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- กำรบริหำรวิชำกำร 
- อื่น ๆ  

ด ำเนินกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้สมควร
ได้รับกำรยกย่อง ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือก 
รวมถึงขอบเขต/วิธีกำรให้รำงวัล 
ประชำสัมพันธ์ไปยังทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
2. หลักสูตรเสนอรำยชื่อผู้สมควรได้รับ
กำรยกย่องให้กับคณะเพื่อพิจำรณำ 
3.คณะพิจำรณำรำยชื่อผู้สมควรได้รับ
รำงวัลยกย่อง เสนอไปยัง
คณะกรรมกำรคัดเลือกระดับ
มหำวิทยำลัย 
4.มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรคัดเลือกผู้
สมควรได้รับกำรยกย่องตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
5.ประกำศผลกำรคัดเลือก และมอบ
รำงวัลยกย่องในวำระโอกำสงำนต่ำง ๆ 
ตำมท่ีก ำหนด เช่นงำนวันเจ้ำฟ้ำ
วิชำกำรฯ เป็นต้น 

 8. หลักสูตรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง เรื่องอัตรำก ำลังให้
เหมำะสมกับภำระงำน 

1.หลักสูตรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงในด้ำนกำรมีแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ในกำรบริหำรคณำจำรย์ วิเครำะห์ควำม
เสี่ยงด้ำนอัตรำก ำลังท่ีอำจจะขำด หรือ
เกิน รวมถึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ด้ำนจรรยำบรรณท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตร 
คณะ 

 

1. รำยงำนกำรประชุม 
2.แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร 
และจรรยำบรรณ 

 9.หลักสูตรประเมินระบบกำรรับ
อำจำรย์ใหม่ ตำมกระบวนกำร 
PDCA หรือ จัดกำรควำมรู้ (KM) 
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรอำจำรย์และน ำผลกำร
จัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำร
บริหำรและพัฒนำอำจำรย์ท่ี
ไดม้ำปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร และจัดท ำแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

หลักสูตรร่วมกับ คณะ และมหำวิทยำลัย 
(งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี) ด ำเนินกำรประเมิน
กระบวนกำรบริหำรอำจำรย์ โดย
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมกำร
บริหำรอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย ตำม
วงจร PDCA และ จัดกำรควำมรู้ (KM) 
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร
อำจำรย์ เพื่อพัฒนำปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เพื่อให้ได้แนวทำง
ปฏิบัติท่ีดีในกำรบริหำรอำจำรย์ในปี
ถัดไป 

หลักสูตร 
คณะ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

1.รำยงำนผลกำรประเมิน
ระบบบริหำรอำจำรย์  
2.รำยงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ใน
กระบวนกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรบริหำร
อำจำรย์ 
3.แนวปฏิบัติท่ีดีระบบ
กำรบริหำรอำจำรย์ 
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แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนบัสนุน เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรพัฒนำ
ระบบคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 

ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำแบบฟอรม์ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย ์

 

ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย ์

 

ประชุมเพื่อสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย ์และร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำบคุลำกร
ประจ ำปเีสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

 

ประชุมเพื่อพิจำรณำ(รำ่ง)แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำป ี

 

จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศกัยภำพอำจำรย์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีศักยภำพที่สูงข้ึนเพื่อสง่ผลต่อ
คุณภำพของบัณฑิต 

 

ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมให้อำจำรยพ์ัฒนำตนเองในกำรสรำ้งผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 

จัดโครงกำรศึกษำดูงำน/ประชุมวชิำกำรในงำนประชุมวิชำกำรระดบัชำติ ภำยในหลักสูตรและระหว่ำงหลักสูตร 

 

ส่งเสริมให้มีงำนวิจัยเพื่อพัฒนำนักศึกษำด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

 

สร้ำงเสริมบรรยำกำศทำงวิชำกำร 

 

ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ตำมระบบ CMS และน ำผลมำใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน
ของอำจำรย์ 

 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ อำจำรย์อำวุโสหรืออำจำรย์ที่มเีทคนคิกำรสอนดเีด่นเพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์สู่
อำจำรย์ในสำขำ/หลักสตูร 

 

ก ำหนดคุณสมบตัิของอำจำรยโ์ดยเน้นทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรวจิัย 

 

หลักสตูรประเมินระบบกำรส่งเสรมิและพัฒนำอำจำรย์ตำมกระบวนกำร PDCA และจัดกำรควำมรู้ (KM)  
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรส่งเสรมิและพัฒนำอำจำรย์ 

 

น ำผลกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์มำปรับปรุง/พัฒนำ 
 และจัดท ำแนวปฏิบัติที่ด ี
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน 

ก.ค. 1.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อท ำ
หน้ำท่ีในกำรพัฒนำระบบคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

คณะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำร
พัฒนำระบบคณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

คณบดี ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ก.ค. 2.มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำ
แบบฟอร์มส ำรวจควำมต้องกำร
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 
3.ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ 

1.คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ด ำเนินกำรกำรประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำ
แบบฟอร์มส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ 
2.ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ 
 

คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
พัฒนำคณำจำรย์
และบุคลำกรสำย

สนับสนุน 

แบบฟอร์มกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ 

ส.ค. 4.ประชุมเพื่อสรุปผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ และร่วมกันจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

1.หลักสูตรพิจำรณำข้อมูลควำมต้องกำร
พัฒนำตนเองของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 
2.เสนอข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำ
ตนเองของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ประชุมเพ่ือสรุปผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ และ
ร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
คณะ 

คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำร
พัฒนำคณำจำรย์
และบุคลำกรสำย

สนับสนุน 

1.รำยงำนกำรประชุม 
2.ผลส ำรวจควำมต้องกำร
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 
3. (ร่ำง)แผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี 

ส.ค. 5.ประชุมเพื่อพิจำรณำ(ร่ำง)
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 

ประชุมเพ่ือพิจำรณำ(ร่ำง)แผนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี 
 

คณะกรรมกำร
บริหำรคณะ 

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

ก.ย. 6.มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำร
พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและมีศักยภำพท่ี
สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภำพของ
บัณฑิต 

มหำวิทยำลัย/คณะ จัดสรรงบประมำณ
ในกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและมีศักยภำพท่ีสูงขึ้น
เพื่อสง่ผลต่อคุณภำพของบัณฑิต เช่น 
กำรให้ทุนส ำหรับกำรฝึกอบรมแก่
อำจำรย์ ปีละ 10,000 บำท คน 
สนับสนุนค่ำตอบแทนกำรท ำผลงำนเพื่อ
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมระเบียบ
ประกำศท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

คณะกรรมกำร
บริหำรคณะ 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณคณะ 
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน 

ก.ย. 7.มีกำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมให้
อำจำรย์พัฒนำตนเองในกำรสร้ำง
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ด ำเนินกรกำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมให้
อำจำรย์พัฒนำตนเองในกำรสร้ำงผลงำน
ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ือง  

คณะ และ
มหำวิทยำลัย 

 

ประกำศ/ข้อบังคับของคณะ/
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำร
ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมให้
อำจำรย์พัฒนำตนเอง 

ต.ค. 8.มีกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำน/
ประชุมวิชำกำรในงำนประชุม
วิชำกำรระดับชำติ ภำยในหลักสูตร
และระหว่ำงหลักสูตร 

หลักสูตร /คณะ มหำวิทยำลัยกำรจัด
โครงกำรศึกษำดูงำน/ประชุมวิชำกำรใน
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ภำยใน
หลักสูตรและระหว่ำงหลักสูตร 

คณะ และ
มหำวิทยำลัย 

 

-แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณคณะ/
มหำวิทยำลัย 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำร 

ต.ค. 9.มีกำรส่งเสริมให้มีงำนวิจัยเพื่อ
พัฒนำนักศึกษำด้ำนกำรเรียนกำร
สอน  

ส่งเสริมให้มีงำนวิจัยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

คณะ และ
มหำวิทยำลัย 

 

-นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมให้มี
งำนวิจัย 

ต.ค. 10.มีสร้ำงเสริมบรรยำกำศทำง
วิชำกำร  

1.หลักสูตร คณะ จัดให้มีบรรยำกำศทำง
วิชำกำร โดยจัดเวทีกำรประชุมหลักสูตร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ แนวคิด
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร 
ฯลฯ 
2.มีกำรจัดสถำนท่ี ห้องพักอำจำรย์
ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  เพื่อให้
เอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะ และ
มหำวิทยำลัย 

 

-นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมให้มี
งำนวิจัย 

ม.ค. 11.มีระบบกำรประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์ และน ำผลมำใช้ในกำร
ส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรสอนของอำจำรย์ 

หลักสูตรด ำเนินกำรประเมินกำรสอน
ของอำจำรย์ โดยใช้ระบบ CMS และน ำ
ผลมำใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนของอำจำรย์ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน

ทะเบียน 

 

-ระบบ CMS 
-มคอ.5 

ก.พ. 12.มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อำจำรย์อำวุโสหรืออำจำรย์ท่ี
มีเทคนิคกำรสอนดีเด่นเพื่อถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์สู่อำจำรย์ในสำขำ/
หลักสูตร 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำจำรย์
อำวุโสหรืออำจำรย์ท่ีมีเทคนิคกำรสอน
ดีเด่นเพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์สู่
อำจำรย์ในสำขำ/หลักสูตร 

คณะ และ
มหำวิทยำลัย 

 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคกำรสอน 

ก.พ. 13.มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของ
อำจำรย์โดยเน้นทักษะควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัย 

บัณฑิตวิทยำลัย และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของ
อำจำรย์โดยเน้นทักษะควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัย 

หลักสูตร 
บัณฑิตวิทยำลัย 

 

-ประกำศมหำวิทยำลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดเลือกพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร 

มี.ค. 14.หลักสูตรประเมินระบบตำม
กระบวนกำร PDCA หรือ จัดกำร
ควำมรู้ (KM) ในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำจำรย์ 

หลักสูตรร่วมกับ คณะ และมหำวิทยำลัย 
(งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี) ด ำเนินกำรประเมิน
กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
ของมหำวิทยำลัย ตำมวงจร PDCAและ 
จดักำรควำมรู้ (KM) ในกระบวนกำร

หลักสูตร 
คณะ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี 

1.รำยงำนผลกำรประเมิน
ระบบ...  
2.รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) ในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบกำร
ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
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ระยะ 
เวลา 

ระบบ/ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน 

ด ำเนินงำนตำมระบบกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำจำรย์เพื่อพัฒนำปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพื่อให้ได้
แนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรรับอำจำรย์ใหม่
ในปีถัดไป 

3.แนวปฏิบัติท่ีดีระบกำร
ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

 

 
  



22 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  ระบบการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

สภำมหำวิทยำลยั 

ไมผ่ำ่น หรือปรับแก้ 

ผำ่น 

ไมผ่ำ่น  

ผำ่น 

ไมผ่ำ่น 

ไมผ่ำ่น 

น ำเสนอตอ่กรรมกำรวิชำกำรคณะ 

ด ำเนินกำรตำมระบบกลไกของส ำนกั
สง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

หลักสตูรประชุมก ำหนดประเด็น น ำข้อมูลจำก มคอ.7,ข้อมูลที่ไดร้บัจำกสภำ,ข้อมูลจำกองค์กรวิชำชีพ,เสียง
สะท้อนจำกศิษย์เกำ่,ศิษย์ปัจจุบัน,ผู้ใช้บัณฑิต,ผู้สอนอำจำรย์,ค ำอธิบำยรำยวิชำที่ไม่ทันสมยั,รำยละเอียดใน 
2002,กำรเทียบศักยภำพกับหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

จัดประชุมตำมประเด็นที่ก ำหนด  
 

ด้วยวิธี focus group ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,กำรท ำ ideation,แบบสอบถำม 
 

กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
 

ด ำเนินงำนตำมคู่มือพัฒนำหลักสูตร 

สภำวิชำกำร 

อนุมัติโดยด ำเนินกำร 
1. น ำเสนอต่อ สกอ.และองค์กรวชิำชีพ 
2.แจ้งผลกำรอนมุัติกลบัไปหลักสตูร 
- น ำหลักสูตรไปด ำเนินกำรและก ำกับติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
- สรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำป ี

จัดท ำ KM 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ระบบการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. มีระบบ มี
กลไก 
ปริญญำตรี 
บัณฑิตศึกษำ 

1.หลักสูตรประชุมก ำหนด
ประเด็นกำรประชุมในเรื่อง
กำรพัฒนำและปรับปรุ ง
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. กรรมกำรบริหำรหลักสูตรน ำ
ข้อมูลจำก มคอ.7,ข้อมูลท่ีได้รับ
จำกสภำ,ข้อมูลจำกองค์กรวิชำชีพ,
เสียงสะท้อนจำกศิษย์เก่ำ,ศิษย์
ปัจจุบัน,ผู้ใช้บัณฑิต,ค ำอธิบำย
รำยวิชำท่ีไม่ทันสมัย,รำยละเอียด
ตำม มคอ.2 
2. กำรจัดประชุมท ำโดยวิธี 
focus group ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย,กำรท ำideation,
แบบสอบถำม 
3. สรุปรำยงำนกำรประชุมประเด็น
กำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร 
4. ท ำบันทึกถึงคณะเพื่อขอ
ด ำเนินกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
หลักสูตรเหมำะสม 
- โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของ
เนื้อหำท่ีสำมำรถแสดงผลลัพธ์ท่ี
ชัดเจนมีควำมทันสมัย สอดคล้อง
กับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
ค ำอธิบำยรำยวิชำมีควำมเหมะสม
กับชื่อวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต และมี
เนื้อหำครอบคลุมกว้ำงขวำง
ครบถ้วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีควำม
ลึกในวิชำเอกหรือเป็นจุดเน้น มี
ควำมต่อเน่ืองเชื่องโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่ำงรำยวิชำและมีกำร
สังเครำะห์กำรเรียนรู้รวมถึงเนื้อหำ
รำยวิชำไม่มีควำมซ้ ำซ้อน กลุ่ม
รำยวิชำมีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมำะสมกับระดับกำรศึกษำของ
หลักสูตร 

 -ผลส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
-ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
-รำงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
-คู่มือกำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตร 
-กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2552 
-มคอ. 2 รำยละเอียดของ
หลักสูตร 

 2.ด ำ เ นิ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
หลั ก สู ต รตำม คู่ มื อ ก ำ ร
พัฒนำหลักสูตรของ สสว. 
 

1. กรรมกำรบริหำรหลักสูตร
จัดกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
ตำมคู่มือกำรพัฒนำหลักสูตรของ 
สสว. 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. น ำเสนอต่อกรรมกำรวิชำกำร
คณะเพื่อพิจำรณำปรบปรุงหรือ
แก้ไข 
 

 3.น ำเสนอหลักสูตรท่ีผ่ำน
กรรมกำรวิชำกำรคณะไป
ยัง สสว. 
 

1. ด ำเนินกำรตำมระบบกลไกของ 
สสว. ว่ำด้วยเรื่องกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
-ส่งตรวจสอบควำมถูกต้องของ
แบบฟอร์ม  
- คุณวฒิุของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 
-ตรวจสอบภำษำ 
2. น ำเข้ำอนุกรรมกำรพิจำรณำ
หลักสูตร 
3. แจ้งผลกลับหลักสูตรเพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรงุ 

  

 4.น ำเสนอหลักสูตรต่อสภำ
วิชำกำร 
 

1. สสว.พิจำรณำน ำหลักสูตรเข้ำ
สำระกำรประชุมสภำวิชำกำรและ
กรรมกำรหลักสูตรน ำเสนอ
หลักสูตรต่อสภำวิชำกำร 
2. สสว.แจ้งผลกำรพิจำรณำมำยัง
คณะเพื่อปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
.......วัน 
3. หลักสูตรด ำเนินกำรแก้ไขตำม
มติท่ีประชุมสภำวิชำกำร 

 

 

 

5.น ำเสนอหลักสูตรต่อสภำ
มหำวิทยำลัย 
 

1. สสว.น ำหลักสูตรเสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัย 
2. สสว.ส่งหลักสูตรท่ีได้รับกำร
อนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ไปยัง 
สกอ. 
3. สกอ.พิจำรณำรับรองหลักสูตร
และส่งผลกำรพิจำรณำกลับมำยัง 
สสว. 
4. สสว.แจ้งผลกำรพิจำรณำจำก
สกอ.มำยังคณะ 

 

 

 

6.กรรมกำรบริหำรกลักสูตร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรท่ีได้รับ
กำรอนุมัติจำก สกอ. 
 

1.มีกำรด ำเนินกำรและประเมินตำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน ทุกภำค
กำรศึกษำ (มคอ.5) และสรุปกำร
ประเมินรำยปีกำรศึกษำ (มคอ.7) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

7.ด ำ เ นิ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF 
 

1.มีกำรน ำผลกำรประเมิน มคอ.7 มำ
ปรับปรุงพัฒนำหรือบูรณำกำรในปี
กำรศึกษำต่อไป 
2.สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินกำร
ของหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
น ำเสนอกรรมกำรวิชำกำรคณะ 
3.ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ภำยในหลักสูตร PDCA (KM) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ระบบการพิจารณาก าหนดผู้สอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีของ GE และวิชำพื้นฐำนท่ีจัดกำร
เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร เ รี ย น
ด ำเนินกำรสจัดประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(หลักสูตร + ผู้สอน) ด ำเนินกำรภำยใน 
15 วัน 

ในกรณีวิชำประจ ำหลักสูตร 

หมวดวิชำศึกษำ ท่ัวไปและรำยวิชำ
พื้นฐำนท่ีด ำเนินกำรสอนโดยหน่วยงำน
อื่น เรียกประชุมอำจำรย์ผู้สอนและ
ตัวแทนหลักสูตร เรื่องกำรพิจำรณำ
ผู้สอน 

น ำส่งคณะคณะเพื่อรับทรำบผูส้อนซึ่ง
เป็นบุคลำกรภำยในคณะ ภำยใน  1 

สัปดำห ์

น ำส่งผู้สอน และประกำศผู้สอนโดย สสว. 3 สัปดำห์ก่อนเปดิ
ภำคเรยีน 

จัดกำรเรียนกำรสอน 

ประเมินผูส้อน 

น ำผลกำรประเมินผู้สอนไปใช้พิจำรณำกำรคัดเลือกผูส้อน
ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

สสว.ส่งรำยวิชำที่เปิดสอนให้แก่คณะ/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่วมกันพิจำรณำ
คุณสมบัติของผูส้อนที่
เหมำะสมกับรำยวิชำ
และเป็นไปตำมเกณฑ์
ของมหำวิทยำลัย 

หลักสตูรพิจำรณำแผนกำรเรยีนสง่ สสว. 
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  ระบบการพิจารณาก าหนดผู้สอน  
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1. หลักสูตรพิจำรณำแผนกำร
เรียนส่ง สสว. 
 
 
 

1.กร รมกำรบริ ห ำ ร ห ลั ก สู ต ร
พิ จ ำ ร ณ ำ แ ผ นก ำ ร เ รี ย นข อ ง
นักศึกษำ ตำมเล่ม มคอ.2และ
จัดท ำแผนกำรเรียนเสนอต่อ สสว.
เพื่อจัดท ำตำรำงสอน....เดือน ก่อน
เปิดภำคกำรศึกษำถัดไป 

 

 

 

2.สสว.ส่งรำยวิชำท่ีเปิดสอน
ใ ห้ แ ก่ ค ณ ะ /ห น่ ว ย ง ำ น ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.ในกรณีหมวดวิชำกำรศึกษำ
ท่ัวไป ส ำนัก วิชำกำรศึกษำท่ัวไป
ด ำเนินกำรจัดหำผู้สอน  
2. กรณีวิชำพื้นฐำนให้หลักสูตร
เจ้ำของรหัสวิชำเป็นผู้พิจำรณำ
จัดหำผู้สอน 
3.ก ร ณี วิ ช ำ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
กรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำ
ผู้สอน 
4.กำรพิจำรณำผู้สอนค ำนึงถึงสิ่ง
ต่อไปน้ี 
- มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม ช ำ น ำ ญ ใ น
เ น้ื อหำวิ ช ำ ท่ี สอ น  ( ค ำ นึ ง ถึ ง
สำขำวิชำประสบกำรณ์ท ำงำน 
ผลงำนวิชำกำรของผู้สอน) 
-ห ลั ก สู ต ร ก ำ ห น ด ผู้ ส อ น ใ ห้
นักศึกษำได้เรียนรุ้จำกผู้สอนท่ีมี
ควำมช ำนำญหลำกหลำย เพื่อให้มี
โอกำสกำรพัฒนำมุมมองหรือ
ควำมคิดจำกผู้สอนหลำกหลำย
ควำมรู้และประสบกำรณ์(ในแต่ละ
หลักสูตร นักศึกษำควรได้เรียนกับ
อำจำรย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 
รำยวิชำในหน่ึงภำคกำรศึกษำ) 
-กรณีท่ีมีกำรจ้ำงอำจำรย์พิ เศษ
กรรมกำรหลักสูตรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของอำจำรย์พิเศษตำม
คุณสมบัติข้ำงต้นและเสนอชื่ อ
อำจำรย์พิเศษและคุณวุฒิเพื่อขอ
อ นุ มั ติ จ ำ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ก่ อ น เ ปิ ด ภ ำ ค
กำรศึกษำ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

3.หลักสูตรส่งรำยชื่อผู้สอน 
 

หลักสูตรส่งรำยชื่อผู้สอนในแต่ละ
รำยวิชำผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะ
ส่งไปยัง สสว. 
- กรณีวิชำ GE ส่งรำยชื่อผู้สอน
ให้แก่ สสว.และคณะ ท่ีอำจำรย์
ผู้สอนสังกัดเพ่ือรับทรำบ 
- สสว.ด ำเนินกำรจัดตำรำงสอน
และห้ อ ง ให้ เป็ น ไปตำมควำม
เหมำะสมของจ ำนวนนักศึกษำและ
ลักษณะของวิชำ 
ภำยใน.......วัน 

 

 

 

4.สสว.ประกำศผู้สอนโดย อย่ำง
น้อย 3 สัปดำห์ก่อนเปิดภำค
เรียน 
 

สสว.จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้สอน 
หมู่เรียนนักศึกษำ ห้องเรียน ห้อง
สอบปลำยภำค แจ้งไปยังคณะและ
ผู้สอนทรำบเพ่ือจัดท ำ มคอ.3  

 

 

 

5.ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมตำรำงสอน 
 

กรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีกำร
ก ำกับกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไป
ตำมตำรำงสอนและกระบวนกำร
สอนเป็นไปตำมมคอ.3 และมคอ.4 

 

 

 

6.ด ำเนินกำรประเมินผู้สอน 
 

สสว. จัดท ำแบบประเมินผู้สอน 
online โดยให้ นัก ศึกษำเข้ ำไป
ประ เมิ นผู้ สอน  อย่ ำ ง น้อย  1 
สัปดำห์ก่อนสอบปลำยภำค 

 

 

 

7.น ำผลกำรประเมินผู้สอนไปใช้
พิจำรณำกำรคัดเลือกผู้สอนใน
ภำคกำรศึกษำถัดไป 
 

1.อำจำรย์ผู้สอนน ำผลกำรประเมิน
ของนักศึกษำมำเขียน มคอ.5  
2.กรรมกำรประจ ำหลักสูตรน ำผล
กำรประเมินของอำจำรย์ผู้สอนแต่
ละท่ำนมำพิจำรณำคัดเลือกผู้สอน
ในภำคกำรศึกษำถัดไป 
3.ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ภำยในหลักสูตร PDCA (KM) และ
จัดท ำแนวปฏิบัติท่ีดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน (ระดับหลักสูตร)  
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ภำยใน 15 วันก่อนเปิดภำคเรียน 
 

ภำยใน3 วันกอ่นเปิดภำคเรียน 

 

ไม่ผ่ำน 

 

 

ประเด็น กำรก ำกับตดิตำมและตรวจสอบกำรจดัท ำ มคอ.3 และ มคอ.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท่ีมกีำรฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญำตรี และกำรเรยีนกำรสอนในระดับปรญิญำตรีที่มีกำรบรูณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

       
      

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน (ระดับหลักสูตร)  

กรรมกำรประจ ำหลักสูตร น ำ มคอ.5 ในภำคกำร
เรียนท่ีผ่ำนมำ มำพิจำรณำ 
 

ประธำนหลักสูตรก ำหนดวำระกำรประชุม
หลักสูตร เรื่องกำรจัดท ำ มคอ.3/ มคอ.4  เพื่อ
พิจำรณำ 

คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำ 
- ทวนสอบ มคอ.3/ มคอ.4  
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ีมีกำรฝึกปฏิบัติ 
- กำรบูรณำพันธกิจต่ำงๆให้เหมำะสมกับรำยวิชำท่ีเปิดสอน อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ/แก้ไข มคอ.3 (ภำยใน 3 วันหลังได้รับแจ้ง) 

อำจำรย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 
ผ่ำนระบบ CMS 

คณะกรรมกำรวิชำกำรคณะ
กลั่นกรองและยืนยันกำรส่ง 
มคอ.3 

ประธำนหลักสูตรยืนยันกำรส่ง มคอ.3 
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ผลการ

ด าเนินงาน 
ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐาน/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 กรรมกำรประจ ำหลักสูตร
ประชุ ม เพื่ อ วำ งแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
น้อย ........... วันก่อนเปิดภำค
กำรศึกษำ 
 
 
 

1.คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรจัดกำรประชุม
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำในประเด็นดังต่อไปน้ี 
- กำรควบคุมมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย 
  - เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ 
   -กำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยในรำยวิชำ/
ผู้ประกอบกำร 
   -กำรศึกษำดูงำน  
- กำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียนแก่
นักศึกษำ  
- กำรจัดกิจกรรมพัฒนำและเพิ่มนักศึกษำเพื่อ
น ำไปใช้ประกอบอำชีพ 
- ก ำหนดช่องทำงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนเทคโนโลยีและภำษำ 
- พิจำรณำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ใน
ภำคกำรศึกษำท่ีผ่ ำนมำและร่วมกันเสนอ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนสอน 
- กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัย 
กำรบริกำรวิชำกำรสังคม และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
- กำรคัดเลือก/ควบคุมมำตรฐำนของแหล่งฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ  
- กำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของนักศึกษำสหกิจศึกษำ โดยมีส่วนร่วมของ
สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 

 

 

 

2.กรรมกำรประจ ำหลักสูตร
ประชุมกำรจัดท ำ มคอ.3 
มคอ.4 

1. กรรมกำรประจ ำหลักสูตรและผู้สอนร่วมกัน
จัดท ำ มคอ.3 มคอ. โดยพิจำรณำจำกผลของม
คอ.5 ในภำคเรียนท่ีผ่ำนมำ 
-คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำ 
- จัดท ำ มคอ.3/ มคอ.4 ตำม mapping     ท่ี
ปรำกฏใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
- ทวนสอบ มคอ.3/ มคอ.4 โดยพิจำรณำจำกผล
ของมคอ.5 ในภำคเรียนท่ีผ่ำนมำ 
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ี
มีกำรฝึกปฏิบัต ิ
- กำรบูรณำพันธกิจต่ำงๆให้ เหมำะสมกับ
รำยวิชำท่ีเปิดสอน 
- กำรจัดท ำข้อสอบ วิธีกำรเก็บคะแนน และ
วิธีกำรวัดและประเมินผลร่วมกัน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

3.ผู้สอนจัดท ำ มคอ.3 มคอ.4 จัดท ำ มคอ.3 มคอ.4 ตำมผลกำรพิจำณำของ
คณะกรรมกำรและด ำเนินส่งผ่ำนระบบ CMS 
ภำยใน .......... วัน ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
 

 

 

 

4.ด ำเนินกำรสอนตำม มคอ.3 
มคอ.4 

-ผู้สอนด ำเนินกำรสอนตำม มคอ.3 มคอ.4  โดย
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย เน้น
ทฤษฎีและปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุมิ
ภำยนอก ผู้ประกอบกำรและกำรศึกษำดูงำน  
-มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
-มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

 

 

 

5.จัดท ำ มคอ.5 และ มคอ.6 - ผู้สอนท ำกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมำตรฐำน 
5 ด้ำนในรำยวิชำหลังสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน 
และจัดท ำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดยพิจำรณำประเด็น
กำรประเมินตำม ตำม มคอ.3 มคอ.4 
- รำยงำนต่อกรรมกำรประจ ำหลักสู ตร ท่ี
นักศึกษำสังกัด 

 

 

 

6.กรรมกำรประจ ำหลักสูตร
จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำ มคอ.
5 และมคอ.6  

-คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรน ำ มคอ.5 และ
มคอ.6 ของทุกรำยวิชำท่ีนักศึกษำเรียนมำเข้ำท่ี
ประชุมเพื่อพิจำรณำผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป้นไปตำมำตรฐำนคุณวุฒิ 
-น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจัดท ำ มคอ.7 ภำยใน 
60 วัน หลังสิ้นปีกำรศึกษำ 
-น ำเสนอต่อกรรมกำรวิชำกำรคณะ 

 

 

 

7.มีกำรน ำผลกำรด ำเนิน กำร
ใน มคอ.7 มำปรับปรุงพัฒนำ
ในปีกำรศึกษำถัดไป 

-หลักสูตรมีกำรประชุมน ำผลกำรด ำเนิน กำรใน 
มคอ.7 มำปรับปรุงพัฒนำในปีกำรศึกษำถัดไป
โดยน ำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอนและกำรจัดหำผุ้สอน 
-ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในหลักสูตร 
PDCA (KM) 

 

 

 

8.ประเมินระบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ตำมวงจร 
PDCA และ จัดกำรควำมรู้ 
(KM) ในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เพื่อให้
ได้แนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำร

- ด ำเนินกำรประเมินระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ตำมวงจร PDCA และ จัดกำรควำมรู้ 
(KM) ในกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพื่อให้
ได้แนวทำงปฏิบัติท่ีดีในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในปีถัดไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
จัดกำรเรียนกำรสอนในปี
ถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

  ระบบการการประเมินผู้เรียน  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อวำงเกณฑ์กำรประเมิน
นักศึกษำให้สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ (TQF) ของหลักสูตร 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำรสอน
ตำมข้อตกลงใน มคอ.3  และวิธีกำรประเมินตำมประเด็น 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรหลังจบภำคกำรศึกษำ 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อจัดท ำกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน  

กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
ด ำเนินกำรจัดท ำ มคอ. 3, มคอ. 4 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ใน
รำยวิชำ ท่ี นัก ศึกษำมีผลกำรเรียนรู้
ผิดปกติ เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุ และ
แนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำสอดคล้องกับ 
มคอ. 3 มคอ. 4 เชื่อมโยงกับ มคอ. 5 
มคอ. 6 

 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
โดย น ำ มคอ.5 หรือ มคอ.7 ครั้งท่ีแล้ว 

มำวำงแผน 
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  ระบบการประเมินผู้เรียน  
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐาน/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 1.ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรเพื่อวำงเกณฑ์กำร
ประเมินนักศึกษำให้สอดคล้อง
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
ของหลักสูตร 

- ประชุม/ชี้แจง เกณฑ์กำรประเมิน
นัก ศึกษำต่ออำจำรย์ผู้ รั บผิดชอบ
รำยวิชำของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำร
สอนในภำคกำรศึกษำน้ันๆ  เพื่อน ำ
เกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดท ำ มคอ.3, มคอ.4 

 

 

 2.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
และอำจำรย์ผู้สอน ด ำเนินกำร
จัดท ำ มคอ. 3, มคอ. 4  

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและ
อำจำรย์ผู้สอน ด ำเนินกำรจัดท ำ มคอ. 
3, มคอ. 4 ตำมเกณฑ์ที่ประชุม        
- อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ ส อ น ท ำ ก ำ ร ชี้ แ จ ง
ร ำยละ เอี ยดรำยวิ ช ำ / เกณฑ์กำร
ประเมิน/เครื่องมือในกำรประเมิน ฯลฯ 
ให้นักศึกษำทรำบ/มีส่วนร่วม  
- อำจำรย์ และนักศึกษำ ร่วมก ำหนด
เกณฑ์ วิธี และเครื่องมือกำรประเมิน 
ในสัปดำห์แรกของภำคเรียน 
-หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อตกลง
ร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
ให้ น ำผลมำปรั บแก้ ไข ใน  มคอ . 3 
(อำจำรย์ผู้สอนต่ำงกันรำยวิชำเดียวกัน
ควรมี มคอ.3และวิธีกำรประเมินเป็น
แนวทำงเดียวกัน) 
อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำร่วมกันจัดท ำ
เครื่องมือประเมินนักศึกษำ (ข้อสอบ
กลำงภำคและปลำยภำค) 
 -ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์
ผู้สอนประชุมเพื่อพัฒนำเครื่องมือใน
กำรประเมินคุณภำพ เช่น กำรจัดท ำ
ข้อสอบร่วมกัน ข้อสอบท่ีสำมำรถวัด
ควำมรู้และทักษะตำมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ของวิชำน้ัน 
- น้ ำหนักขององค์ประกอบในกำร
ประ เมิ นสอดคล้ อ งกั บจุ ด เ น้ น ใ น
รำยวิชำ (วิชำทฤษฏี ปฏิบัติ สัมมนำ) 
-กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพ
จริง (เครื่องมือท่ีมีควำมหลำกหลำย
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย กำรบ้ำน 
รำยงำนท่ีได้รับมอบหมำย กำรสอบ
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ระบบ/ขั้นตอน/กลไก วิธีการด าเนินงาน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
ปำก เปล่ ำ  ก ำรสั ง เ กตพฤติ ก รรม
นักศึกษำ เป็นต้น)         
 
 
 

                                                                                                                                                 

 

3.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
และอำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำร
สอนตำมข้อตกลงใน มคอ.3  และ
วิธีกำรประเมินข้ำงต้น 

มีกำรประเมินและวัดผลด้วยเครื่องมือ
ท่ีมีมำตรฐำนเดียวกัน 
-  แจ้งผลกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ 
(feedback) เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
แก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของตน
ได้หรือมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไข                                                         
- อำจำรย์ผู้สอนน ำแนวทำงปรับปรุง
แก้ไขมำปฏิบัติ       

 

 

 

4.ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรหลังจบภำคกำรศึกษำ 

-กรรมกำรประจ ำหลักสูตรประชุม
ผู้ สอนหลั งจบภำคกำร ศึกษำ เพื่ อ
ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ในรำยวิชำท่ีนักศึกษำมีผลกำรเรียนรู้
ผิดปกติ เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุ และ
แนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมำตรฐำน
ก ำ ร เ รี ย น รู้ ใ น แ ต่ ล ะ ร ำ ย วิ ช ำ
สอดคล้องกับ มคอ. 3  มคอ. 4 
เชื่อมโยงกับ มคอ. 5 มคอ. 6 
-ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
โดย น ำ มคอ.5 หรือ มคอ.7 ครั้งท่ีแล้ว 
มำวำงแผน 

 

 

 

5.ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรเพื่อจัดท ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์
กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำร

เรียนรู้ และจัดท ำแนวปฏิบิตที่ดี 

1.ด ำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยใน
หลักสูตร PDCA (KM) และจัดท ำแนว
ปฏิบัติท่ีด ี

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


