
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจํา/บริหารหลักสูตร...................................... 

สาขาวิชา............................................. 
ครั้งที่   ............................    

วันที.่.....เดือน........................๒๕๕......  
ณ  หองประชุม......................  อาคาร......................  มหาวิทยาลัย................................ 

 
ผูมาประชุม       
๑.  ...........................................................................   ประธานกรรมการ 
๒.  ............................................................................   กรรมการ  
๓.   ..........................................................................              กรรมการ  
๔.  ...........................................................................             กรรมการ 
๕.  ...........................................................................          กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม     
๑.  ...........................................................................   กรรมการ  (ระบเุหตุผล) 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ............................................................................ 
๒. ............................................................................ 

เริ่มประชุมเวลา   ..........................   น. 
 

 (เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมซึ่งตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนกรรมการจึงเริ่ม
ประชุม)  
 .......................(ระบุช่ือ-สกุล)........................ประธานกรรมการ/ประธานการประชุมกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี     ๑      เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

             ประธาน (หรือ.................... (ระบุช่ือ-สกุล)................... เลขานุการ) แจงที่ประชุมวา 
....................................................  (สรุปใหที่ประชุมรับทราบพอสังเขปโดยอาจเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ และจําแนกเปนขอยอย  ๑.๑................................  ๑.๒................................ ก็ได) 

มติท่ีประชุม    รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมที่มีนัยสําคัญ) 
 
ระเบียบวาระท่ี     ๒     เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ..../.... 

            ประธาน(หรือเลขานุการ)เชิญที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ .... /.... 
จํานวน .... หนา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ .... /....  โดยไมมีขอแกไขหรือโดยมีขอแกไขดังน้ี 
   ๒.๑ หนา .... บรรทัดที่ .... ขอความเดิม ....................................................................
แกเปน.................................................................................................................................................................. 



               
ระเบียบวาระท่ี     ๓     เรื่องสืบเน่ือง 

         ๓.๑  แผนยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ .... /.... วาระที่ ....  (..............(ระบุช่ือ-สกลุ)..............)

นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการ  
 -    ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  
- สรปุรายงานดําเนินการ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

- ขอสังเกตการพัฒนา......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมทีม่ีนัยสําคัญ) 

๓.๒  ภาระงาน 
 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ .... /.... วาระที่ ....  (..............(ระบุช่ือ-สกลุ)..............)

นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการ  
 -    ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  
- สรปุรายงานดําเนินการ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

- ขอสังเกตการพัฒนา......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมทีม่ีนัยสําคัญ) 

๓.๓  KPI 
 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ .... /.... วาระที่ ....  (..............(ระบุช่ือ-สกลุ)..............)

นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการ  
 -    ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  
- สรปุรายงานดําเนินการ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

- ขอสังเกตการพัฒนา......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมทีม่ีนัยสําคัญ) 

๓.๔  งานประกันคุณภาพการศึกษาผลการดําเนินการ องคประกอบท่ี .... ตัวบงชี้ท่ี .... 
เกณฑมาตรฐานขอ... 

 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ .... /.... วาระที่ ....  (..............(ระบุช่ือ-สกลุ)..............)
นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการ องคประกอบที่ .... ตัวบงช้ีที่ .... เกณฑมาตรฐานขอ .... โดยสรปุความวา 

 -    ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  



 
- สรปุรายงานดําเนินการ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

- ขอสังเกตการพัฒนา......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสงัเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมทีม่ีนัยสําคัญ) 

๓.๕  (อ่ืนๆ) 
 สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ .... /.... วาระที่ ....  (..............(ระบุช่ือ-สกลุ)..............)

นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการ  
 -    ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  
- สรปุรายงานดําเนินการ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

- ขอสังเกตการพัฒนา......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ (และหรือเพิ่มขอคิดเห็น/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของที่ประชุมทีม่ีนัยสําคัญ) 
                
ระเบียบวาระท่ี     ๔     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ      
   ๔.๑...........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
   ๔.๒...........................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
มติท่ีประชุม   รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี     ๕     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

    ๕.๑ แผนยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
    (..............(ระบุช่ือ-สกุล)..............ผูรับผิดชอบ) นําเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่ยัง
ไมมีผูดําเนินการ 
    ที่ประชุมรวมพจิารณาและอภิปรายในประเด็นตางๆเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ        ดําเนินการแลว        ยังไมดําเนินการ 
    ๑.) มอบหมายผูรบัผิดชอบ ..................................................................................... 
                   ๒.) (อื่นๆ)................................................................................................................. 

    ๕.๒ ภาระงาน 
    (..............(ระบุช่ือ-สกุล)..............ผูรับผิดชอบ) นําเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่ยัง
ไมมีผูดําเนินการ 
    ที่ประชุมรวมพจิารณาและอภิปรายในประเด็นตางๆเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ        ดําเนินการแลว        ยังไมดําเนินการ 
    ๑.) มอบหมายผูรบัผิดชอบ ..................................................................................... 
                   ๒.) (อื่นๆ)................................................................................................................. 



  
    ๕.๓ KPI 
    (..............(ระบุช่ือ-สกุล)..............ผูรับผิดชอบ) นําเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่ยัง
ไมมีผูดําเนินการ 
    ที่ประชุมรวมพจิารณาและอภิปรายในประเด็นตางๆเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ        ดําเนินการแลว        ยังไมดําเนินการ 
    ๑.) มอบหมายผูรบัผิดชอบ ..................................................................................... 
                   ๒.) (อื่นๆ)................................................................................................................. 

    ๕.๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี .... ตัวบงชี้ท่ี .... เกณฑ
มาตรฐานขอ ... 
    (..............(ระบุช่ือ-สกุล)..............ผูรับผิดชอบ) นําเสนอที่ประชุมพิจารณากรณี
องคประกอบที่ .... ตัวบงช้ีที่ .... เกณฑมาตรฐานขอ .... ที่ยังไมมีผูดําเนินการ 
    ที่ประชุมรวมพจิารณาและอภิปรายในประเด็นตางๆเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ        ดําเนินการแลว        ยังไมดําเนินการ 
    ๑.) มอบหมายผูรบัผิดชอบ ..................................................................................... 
                   ๒.) (อื่นๆ)................................................................................................................. 

    ๕.๕ (อ่ืนๆ) 
    (..............(ระบุช่ือ-สกุล)..............ผูรับผิดชอบ) นําเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่ยัง
ไมมีผูดําเนินการ 
    ที่ประชุมรวมพจิารณาและอภิปรายในประเด็นตางๆเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ        ดําเนินการแลว        ยังไมดําเนินการ 
    ๑.) มอบหมายผูรบัผิดชอบ ..................................................................................... 
                   ๒.) (อื่นๆ)................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี     ๖     เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม   รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา    .......................................  น.  
 
 
 

        
 
    (.........................................)                                      (...........................................)  
     ผูจดบันทึกการประชุม                                               ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 



 
ดูเอกสารประกอบ คูมือการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กรอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสตูร 
เพือ่การดําเนินงานการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 
องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ลําดับ
ขอ เกณฑ ผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร    
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลกัสูตร    
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
   

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน    
5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยทีป่รกึษา
การคนควาอิสระ 

   

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

   

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเรจ็

การศึกษา 
   

9 ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   

10 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

   

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

   

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

   



 
 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   

 - ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(โดยผูใชบัณฑิต / ผูมสีวนไดสวนเสีย) 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2(ปริญญาตร)ี  รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

   

 - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบ
อาชีพอิสระ 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2(ปริญญาโท)  ผลงานของ
นักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

   

 - ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร 

   

ตัวบงชี้ท่ี 2.2(ปริญญาเอก)  ผลงานของ
นักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

   

- ผลงานของนักศึกษาปรญิญาเอกที่ตีพมิพหรือ
เผยแพร 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องคประกอบท่ี 3   นักศึกษา 

ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา    
 - การรบันักศึกษา    
 - การเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา    
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    
 - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

   

 - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

   

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา    
 - อัตราการคงอยูของนักศึกษา    
 - อัตราการสําเร็จการศึกษา    
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 

   

 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย    
 - การรบัและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร    
 - การบริหารอาจารย    
 - การสงเสรมิและพฒันาอาจารย    
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย    
 - รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
 - รอยละของอาจารยทีม่ีตําแหนงทางวิชาการ    
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย    
 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรบัการอางองิในฐานขอมลู TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

   

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย    
 - อัตราการคงอยูของอาจารย    
 - ความพึงพอใจของอาจารย    
 
 
 
 



 
องคประกอบท่ี 5   หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร    
 - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชใน
การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

   

 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

   

 - การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   

 - การพิจารณากําหนดผูสอน    
 - การกํากบั  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ.3 และมคอ. 4 

   

 -  การแตงต้ังอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

   

 - การกํากบักระบวนการเรียนการสอน    
 - การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติใน
ระดับปรญิญาตร ี

   

 - การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพ
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การประเมินผูเรียน    
 - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

   

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

   

 - การกํากบัการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ. 6  และ
มคอ. 7 ) 

   

 - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

   

 - ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   

 
 



 
องคประกอบท่ี 6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน  
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพือ่ใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

   

 - กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

   

 
 


