
 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หนวยงาน สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

  ช่ือ-สกุล    เทพลักษณ โกมลวณิช   ตําแหนง  อาจารย      

  กลุมบุคลากร   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 โครงการอบรม การสรางความเขาใจเรื่อง “ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน”  

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง 

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 21 มีนาคม 2559 

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมีคาใชจาย 

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เพ่ือสรางความรูความเขาใจ ในตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร แบงเปน 6 องคประกอบ 

 

 องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 เกณฑการประเมิน มี 12 ขอ (เกณฑขอท่ี 12 นําไปรวมพิจารณากับตัวบงช้ีท่ี 5.4) 

  ระดับปริญญาตรี ใชเกณฑประเมิน ขอ 1, 2 และ 11 



๒ 

 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีจํานวนอยู 5 คน ท้ังนี้   

- ถาอ.ลาพักตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา ตองเปลี่ยน 

  - ถาอ.ศึกษาตอเต็มเวลา ตองเปลี่ยน 

  - ถาศึกษาไมเต็มเวลา ไมตองเปลี่ยน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

ขอ 3 – 10 เปนเกณฑของระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ตองไมเกิน 5 ป พรอมใชในปท่ี 6  

หลักสูตรปรับปรุง เลขปท่ีหนาปก กับเลขปดานในเลมหลักสูตร อาจไมตรงกันก็ได จะนับป

จากในเลมเนื่องจากเปนการกําหนดใชหลักสูตรนั้นๆ ในปนั้น 

หลักสูตรใหม – ถาเปดแลว ไมมีนักศึกษา นับการประเมินตั้งแตเริ่มเปดเลย 

  

 องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 เกณฑการประเมิน ประเมินจากนักศึกษาท่ีจบปการศึกษากอนหนาท่ีจะประเมินประกันคุณภาพ เชน 

ประเมินประกันป 2558 ใชคาของนักศึกษาท่ีจบป 2557 โดยใช ขอเสนอแนะของผูประกอบการมาปรับปรุง 

และใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (เต็ม 5) ไดจาก 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต หารดวย จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

 เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 ซ่ึง 5 คือ รอยละ 100 ไดจาก 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หารดวย จํานวนบัณฑิตท่ี

ตอบแบบสํารวจท้ังหมด คูณดวย 100 

 ท้ังนี้ – ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําอยูแลวแตไมไดเปลี่ยน

งานมาพิจารณา 

 

 องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 



๓ 

 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากการเตรียมพรอมกอนรับนักศึกษา และการเตรียมพรอมเพ่ือนักศึกษา

กอนการเขาศึกษา ตองมีการเตรียมพรอมท้ังกายและใจ มีเปนข้ันตอนแผนการทํางาน และสามารถนําไป

ปฏิบัติได ประเมินกระบวนการวาท่ีผานมาเปนอยางไร และนํามาปรับปรุงอยางไรบาง 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากการเตรียมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมีความสุขในการเรียน มีการจัด

กิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เสริมสรางความมีจิตสํานึกสาธารณะ วางระบบใหอาจารยท่ีปรึกษาให

คําปรึกษา ปองกันและบริหารความเสี่ยงท่ีจะใหจบการศึกษาไดตรงเวลา 

 ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากการอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในดาน การคง

อยู การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

  

 องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากการอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในดาน ระบบ

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร (ข้ันตอนการรับ) ระบบการบริหาร (อัตรากําลังอาจารยในหลักสูตร)  

และ ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจาก  

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คํานวณจากจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หารดวย จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด คูณดวย 100 และนํารอยละท่ีได 

คูณดวย 5 เปนคะแนน  

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คํานวณจากจํานวนอาจารยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ หารดวย จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด คูณดวย 100 และนํารอย

ละท่ีได คูณดวย 5 เปนคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ข้ึนไป สําหรับปริญญาตรี 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรนับจํานวนการอางอิง ยอนหลัง 5 ป โดยคํานวณจาก 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร หารดวย จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตรท้ังหมด คูณดวย 100 และนํารอยละท่ีได คูณดวย 5 โดยคะแนนเต็ม 5 เทากับ 

รอยละ 20 ข้ึนไป สําหรับปริญญาตรี 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 



๔ 

 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากกระบวนการ แสดงผลการดําเนินการใหเห็นถึงความคงอยูของ

อาจารย และความพึงพอใจของอาจารย 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากกระบวนการ ไดหลักสูตรมาอยางไร มีเนื้อหาสาระอยางไร รวมถึงมี

การปรับปรุงใหมีความนาสนใจอยางไร  

 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากกระบวนการ วามีการกําหนดผูสอนอยางไร การกํากับติดตาม และ

ตรวจสอบแผนการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 การจัดการการเรียนการสอน ท่ีมีบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากกระบวนการ การประเมินผลการเรียนรูตาม มคอ.3 การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากผลลัพธ รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในแตละป

การศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

* อาจารยใหม ตองไดรับการปฐมนิเทศ เก่ียวกับหลักสูตร เปาประสงคของสาขา * 

 

 องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 เกณฑการประเมิน พิจารณาจากกระบวนการ ความพรอมทางกายภาพในหองเรียน อุปกรณตางๆ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อธิบายถึงระบบการดําเนินงานของภาควิชา โดย

มีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 



๕ 

 

๙. ปญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

 ไมมี 

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 : -ตอตนเอง 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดของการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรมากข้ึน พัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห และวางแผนใหทํางานเปนทีม   

: - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

1. สามารถวางแผนการทํางานใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรท่ีสมบูรณ

แบบมากข้ึน 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 มีเอกสารประกอบ 

๑๒. สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ไมมี 

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 ไมมี 

 

       (ผูรายงาน)  

          (นายเทพลักษณ  โกมลวณิช) 

         วันท่ี 24 มี.ค. 59 

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

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

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

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

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

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

 

       (ลงช่ือ)...................................................... 

               (.....................................................) 

       วันท่ี .............................................................. 


