
บันทึกการเล่าเร่ือง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุ่ม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง  แนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรือ่ง สรปุความรู้ที่ได้ 
ดร.พรพิไล  
   เติมสินสวัสดิ ์
รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการและวิจัย  
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

     ส าหรับแนวทางการประเมินหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) จะกล่าวถึงแนวทางการประเมินหลักสูตรของ สกอ. และแนวทางการประเมิน
หลักสูตรของ มทร.พระนคร ดังนี ้
     สกอ. ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีพื้นฐานไว้ 12 ตัว และหลกัสูตรสามารถเพิ่มตัวบง่ช้ีได้เอง
ตามความเหมาะสม  ซึ่ง สกอ. ตั้งเกณฑป์ระเมินว่า หลกัสูตรต้องผ่านใน 5 ตัวบ่งช้ี
แรกที่ สกอ. ก าหนด คือ  
     1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร   
     2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
     3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 
     4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และ 
     5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 
      นอกจากนี้ ยังต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีทั้งหมด ปญัหาหลกัสูตร
ไม่ได้มาตรฐานของ สกอ.มมีานานแล้ว โดยในปัจจุบันหลกัสตูรปรญิญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานตามระเบียบของ สกอ. ที่ใช้ในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่ TQF) 
คือร้อยละ 10 และ 30 ตามล าดับ (เช่น การไม่ปรับปรงุหลกัสูตรทุก 5 ปี และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ เป็นต้น) หลักสูตรใดที่มผีลการ
ประเมินระดับดีข้ึนไปต่อเนื่องกัน 2 ปี จะได้รับการเผยแพร่โดย สกอ. และหลงัจาก
ได้รับการเผยแพร่และต้องรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยูเ่สมอ โดยผลการประเมิน
ต้องอยู่ในระดบัดีข้ึนไป หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด สกอ.จะถอนการเผยแพร่
จนกว่าจะปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในบางมหาวิทยาลัยได้มีมติใหง้ดรบั
นักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554 และใหป้ิดหลักสูตรที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
       แนวทางการประเมินหลักสูตรของ มทร.พระนคร  
       สสท. ได้ก าหนดหลักการในการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตาม 
TQF คือ คณะและมหาวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะจะต้องจัดท ารายละเอียดหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ซึ่งก็คือ 
การจัดท าหลักสูตรทีเ่ราท ากันอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงในบางหัวข้อ ซึ่งหลกัสูตร
จะต้องน าเสนอ สกอ. ภายใน 30 วัน หลังจากได้รบัการอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัย  
       นอกจากนี้ อาจารยผ์ู้สอนจะตอ้งท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือ

แนวทางการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ของ สกอ. และของ 
มทร.พระนคร  
 



รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ซึ่งก็คือประมวลรายวิชา (course 
syllabus) ให้คณะจัดท าให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา หลังจากด าเนินการสอน
เสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา อาจารยจ์ะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และ/หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดย
ต้องเสนอคณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ หลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ทั้งนี้ มคอ.7 
จะต้องน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
        สรุปได้ว่า มคอ.3-6 คณะไม่ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย มีเพียง มคอ.2 และ 
มคอ.7 เท่านั้น ที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย และ มคอ.2 ต้องเสนอ สกอ. ภายใน 30 
วันหลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และจะด าเนินการสอนได้ กต็้องได้รับความเห็นชอบ
จาก สกอ. เนื่องจากการท า มคอ.ทั้งหมดเป็นตัวบ่งช้ีบงัคับทีทุ่กหลักสูตรต้อง
ด าเนินการ หากไม่ด าเนินการก็จะถือว่าหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. 
        การสนับสนุนจาก มทร.พระนคร ในเรื่อง TQF 
        เนื่องจากแบบ มคอ. ต่างๆ มีรายละเอียดทีค่อนข้างมาก และบางครั้งกเ็ข้าใจไม่
ตรงกัน เพือ่แก้ปญัหาดังกล่าว สสท. จงึได้จัดท าแบบฟอร์ม มคอ. อย่างครบถ้วน 
พร้อมตัวอย่างโดยการ upload ลงใน website ของ สสท. เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่คณาจารย์ ซึ่งนบัว่าเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อย่างครบถ้วนในด้านกระบวนการ (Process) และ สสท.โดยรองผู้อ านวยการ กลุ่ม
วิชาการ ได้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการด าเนินการตาม TQF ตลอดเวลา โดยคณะใดที่
ต้องการค าแนะน า/ปรึกษา สามารถนัดหมาย เพื่อขอค าปรกึษาเกี่ยวกับการท า
หลักสูตรและการรายงานต่างๆ 
  

                                                                                                            คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ
1 ดร.พรพิไล  เติมสินสวัสดิ ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
2 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
3 อาจารย์ภคพนธ์  ศาลาทอง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
4 ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑรูย ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
5 ผศ.เกศิณี  บ ารงุไทย เวลา 10.00 – 12.00 น. 
6 ผศ.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
7 ผศ.ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
8 ผศ.รพพีรรณ  สุฐาปัญญกุล เวลา 10.00 – 12.00 น. 
9 ผศ.ดร.ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
10 อาจารย์นิสิต  ค าพิกุล เวลา 10.00 – 12.00 น. 
11 อาจารยป์ระดิษฐ์  พยุงวงศ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
12 ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
13 ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา เวลา 10.00 – 12.00 น. 
14 อาจารย์วิบลูย์  หวังรวยนาม เวลา 10.00 – 12.00 น. 
15 ผศ.วิรัช  คูหาวันต์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
16 ผศ.สริิรัตน์  วงษ์ส าราญ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
17 ผศ.อ านาจ  เอี่ยมส าอาง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
18 อาจารยป์ิยะชาติ  สิทธ์ิวิภูศิริ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
19 ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช เวลา 10.00 – 12.00 น. 
20 ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
21 อาจารย์ขจรเกียรติ  ขุนชิต เวลา 10.00 – 12.00 น. 
22 อาจารย์ชฎาพร  จีนชาวนา เวลา 10.00 – 12.00 น. 
23 อาจารยร์ะวิวรรณ  ธรณี เวลา 10.00 – 12.00 น. 
24 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 10.00 – 12.00 น. 
25 อาจารย์พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู เวลา 10.00 – 12.00 น. 
26 อาจารยส์ุทธิมา  วันเพ็ง เวลา 10.00 – 12.00 น. 
27 อาจารย์ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา เวลา 10.00 – 12.00 น. 
28 อาจารยป์ระยทุธ  เทียมสุข เวลา 10.00 – 12.00 น. 
29 อาจารย์ใบเฟริ์น  วงษ์บัวงาม เวลา 10.00 – 12.00 น. 
30 ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 
31 อาจารยเ์จนตา  แก้วลาย เวลา 10.00 – 12.00 น. 
32 อาจารย์พลัลพ  หามะลิ  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
33 อาจารย์นเรศ  กันธะวงศ์ เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ 
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  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


