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ถ้าตัวบ่งชี้ที่ไม่ขอรับการประเมิ นหรือไม่มีการดาเนิ นการ จะต้องระบบการ
ดาเนิ นการเป็ น N/A หรือไม่อย่างอื่นใด
การเขี ยนรายงานผลการดาเนิ นงานจะต้ อ งเขี ยนอย่ างไร มี รูป แบบการ
เขียนตายตัวไหม
การเขียนรายงานการประเมินตนเองมีรูปแบบการเขีย น 2 รูปแบบ ตามตัวบ่งชี้ แบ่ง
ออกเป็ น ตัวบ่งชีก้ ระบวนการ และตัวบ่งชีแ้ บบผลลัพธ์
หลักการเขียนตัวบ่งชี้ท่เี ป็ นกระบวนการ สามารถเขียนบรรยายทีละขัน้ ตอน
ของ PDCA เชิงพรรณา หรือ จัดท าเป็ นผัง ขัน้ ตอน หรือ เป็ นรูปภาพ เพื่อ
สามารถอธิบายให้กรรมการเข้าใจการทางานของหลักสูตรให้ชดั เจน
การเขียนตัวบ่งชี้ท่เี ป็ นผลลัพธ์ สามารถเขียนให้เห็นผลในแต่ละประเภทตัว
บ่งชี้ อาทิเช่น ถ้าเป็ นตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ประกอบไปด้วย 3
กลไกย่อย การเขียนรายงานในตัวบ่งชีน้ ้ใี ห้บรรยายให้เห็นถึงผลดาเนินงานใน
แต่ละปี โดยละเอียด ซึง่ จะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการดาเนินงาน 3 ปี
ย้อนหลัง

หลักสูตรที่มีการปรับปรุงจะต้องรายงานผลการประเมิ นตนเองอย่างไร
หลักสู ต รที่มีการปรับปรุงตามรอบการประเมิน เมื่อ ถึงวาระของการรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้หลักสูตร เขียนผลการดาเนินงานตามหลักสูตรที่ได้รบั อนุ มตั ทิ า้ ยสุด
แต่ทงั ้ นี้หลักสูตรจะต้องมีผลการดาเนินงานของหลักสูตรเดิมประกอบ

หลัก สูต รที่ มี ก ารปรับ ปรุง ในรูป แบบแขนงวิ ช า จะต้ อ งรายงานผลการ
ดาเนิ นงานของหลักสูตรอย่างไร
หลักสูตรที่มกี ารบริหารจัดการในรูปแบบของแขนงวิชา การรายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ให้รายงานผลการดาเนินงานเพียง 1 ฉบับ โดยภายในประกอบไปด้วยการ
ดาเนินงานของทุกแขนงวิชา ทัง้ นี้ การรายงานผลในส่วนทีม่ กี ารดาเนินงานเหมือนกันให้
แสดงเพียงส่วนเดียว และให้รายงานผลในส่วนที่มผี ลการดาเนินงานที่ต่างกัน โดยให้
เขียนบรรยายต่อเนื่องกันในแต่ละตัวบ่งชี้

หลักสูตรทีไ่ ม่มกี ารดาเนินงานในตัวบ่งชีใ้ ดให้ระบุในเล่มรายงานว่า ไม่ขอรับการประเมิน
ในตัวบ่งชีด้ งั กล่าว แต่ทงั ้ นี้หลักสูตรจะต้องยื่นเรื่องต่อทางมหาวิทยาลัยเพือ่ ขอยกเว้นตัว
บ่งชี้ท่ไี ม่ขอรับการประเมิน โดยจะต้องเรื่องต่อ สานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รวบรวมข้อมูลหลักสูตรและเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้พจิ ารณา และยื่น
เรื่องต่อแก่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพืใ่ ห้ปลดล็อคการประเมินตัวบ่งชี้ใน
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ. ต้องทาอย่างไร
การบริห ารงานหลักสูต รตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กาหนดโดย สกอ. หลักสูต ร
จะต้องดาเนินงานดังนี้
1.หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน โดยอาจารย์ 1 ท่านจะเป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านัน้ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
2.คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องประกอบไปด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทัง้ หมด 5 คน ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยต้องมีคุณวุฒกิ ารศึกษาใน
สาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีส่ อน โดยในระดับปริญญาตรีจะต้องมีอาจารย์ท่มี ี
คุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอย่างน้อย 2 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอย่างน้อย 3 คน
3.หลักสูต รจะต้อ งการประชุมเพื่อ วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตรในปี การศึกษานัน้ ๆ โดยแต่ละครัง้ ทีม่ กี ารประชุมจะต้องมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าน้อยร้อยละ 80
4.หลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด (4 หรือ 5 ปี )
หรือปรับปรุงเมื่อพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร

การดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้ TQF 1-5 ข้อ ต้องทาอะไรบ้าง
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม ทบทวน
การดาเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
2. ต้องมีรายละเอียดของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
หรือมาตรฐานของสาขาวิชา
3. หลักสูตรต้องจัดทารายละเอียดรายวิชาที่จดั การเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา
4. หลักสูตรจะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.5 มคอ.6
หลังเสร็จสิน้ ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5. หลักสูตรจะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 เมื่อ
สิน้ สุดปี การศึกษา

คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึก ษา สามารถหา
ข้อมูลได้จากไหน
หลัก สู ต รสามารถด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เองได้ โดยสามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มประเมินจากหลักเว็ปไซต์ของสถาบันวิจยั และพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ ใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล เอง โดยรายละเอี ย ดให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทีท่ ่าอยู่ และทาการประเมินผล
ซึ่งเมื่อทาการประเมินผลแล้วให้ส่งผลการเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อสถาบันวิจยั และพัฒนา
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ที ศิ ทางเดียวกัน

การคิ ดคะแนนภาวะการมีงานทา คิ ดอย่างไร

หลักสูตรจะต้องยื่นเรื่องขอยกเว้นตัวบ่งชี้ดงั กล่าว ซึ่งการรายงานผลอาจจะบอกเหตุผล
ดังกล่าวแนบในรายงานการประเมินตนเอง

เมื่อหลักสูตรสารวจภาวะการมีงานทาแล้ว ให้พจิ ารณาบัณฑิตทีม่ งี านทาภายใน 1 ปี และ
บัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ มาคานวณเท่านัน้ จะไม่นาเอาบัณฑิตที่มงี านทาก่อ นเข้า
ศึกษา ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตที่อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และมีกจิ การของ
ตนเองทีม่ รี ายได้อยู่แล้วมาคานวณ
หมายเหตุ ส าหรับบัณ ฑิต ที่มีงานท าก่อ นเข้า ศึกษาและเมื่อ ส าเร็จการศึกษาแล้วยัง
ทางานเดิมอยู่ แต่มรี ะดับตาแหน่ งที่สูงขึ้นจากเดิม ส่วนนี้สามารถนามา
คานวณได้

ข้ อ มูลภาวะการมี งานท าของบัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา หลัก สูต รจะต้ อ งใช้
ข้อมูลจากสถาบันวิ จยั และพัฒนาหรือสามารถเก็บเองได้

จ านวนรับ นั ก ศึ ก ษาในปี การศึ ก ษาไม่ ต รงตามจ านวนรับ ที่ ระบุต ามเล่ ม
หลักสูตร มคอ.2 ส่วนนี้ จะทาให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่

หลักสูตรสามารถเก็บรวบรวมข้อ มูลดังกล่าวได้เอง โดยที่เมื่อได้รบั ข้อ มูลแล้ว จะต้อ ง
รายงานผลต่อสถาบันวิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ที ศิ ทางเดียวกัน

หลักสูตรจะต้องดูแนวโน้มของจานวนนักศึกษา ว่าเพราะเหตุใดเมื่อเปิ ดรับนักศึกษาแล้ว
จึงมีจานวนของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ท่กี าหนดจะต้อ งรายงานผลกระทบที่ส่งผลให้
จานวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ดงั กล่าว โดยจานวนตามเล่ม มคอ.2 เป็ นจานวนที่มกี าร
คานวนจานวนนักศึกษาต่อหน่ วยของค่า ใช้จ่า ยในการเรียนตามหลักสูต ร ซึ่งจานวน
ข้างต้นเป็ นเพียงการคาดคะเนไว้

หลังจากจบการศึกษานักศึกษาที่ จบจะต้ องมีการสอบใบประกอบโรคศิ ลป์
ซึ่ งจะต้ องสอบผ่านก่อนถึงจะสามารถทางานได้ ซึ่ งถ้าหากต้ องเก็บผลจาก
ผู้ใช้บณ
ั ฑิ ตภายใน 1 ปี จะทาให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจะต้องเตรียมอย่างไร

คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องดูอย่างไร

หลักสูตรจะต้องทาการตรวจสอบหรือพิจารณานักศึกษาในหลักสูตรว่ายังมีขอ้ บกพร่อง
ด้านการเรียนในหัวข้อใด แล้วจึงจัดการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อทีม่ ี
ข้อบกพร่อง โดยจะต้องดูแนวโน้มเมื่อทาการจัดการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ว่ามีผลการเรียนดีขน้ึ ให้หวั ข้อทีเ่ สริมมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ ยังสามารถพิจารณาจาก
ร้อยละของการพักการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้

คุณวุฒขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่ประจา
อยู่ โดยจะต้องมีคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี-เอก ตรง หรือสอดคล้องกัน

หากหลักสูตรมีอาจารย์ลาออกจากหลักสูตร จะต้องทาอย่างไร

ให้หลักสูตรดาเนินงานตาม KPI ในหลักสูตรเล่มปั จจุบนั โดยที่จะต้องมีขอ้ มูลตามตัว
บ่งชี้ในเล่มเดิมประกอบ ทัง้ นี้เพราะหลักสูตรยังมีนักศึกษาทีใ่ ช้หลักสูตรทัง้ เล่มเดิมและ
เล่มใหม่

หลักสูตรจะต้องมีดาเนินงานในการจัดหาอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ในหลักสูตร
เดิม เพื่อ ไม่ให้อ ัต ราการคงอยู่มีการเปลี่ย นแปลง และท าให้ส ามารถทดแทนกรอบ
อัตรากาลังเดิม เพือ่ สามารถดาเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การนับจานวนอาจารย์นับอย่างไร
การนับจานวนอาจารย์ทเ่ี ป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อหลักสูตรมีการดาเนินการหา
อาจารย์มาทดแทนเมื่อมีกรอบอัต รากาลังว่าง สามาถนับได้เลย ทัง้ นี้เ พราะเป็ นการ
ดาเนินการของหลักสูตรทีม่ กี ารสรรหาอาจารย์มาประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์นับอย่างไร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สามารถนามานับได้ตามเกณฑ์ของ กพอ. โดยจะมีช่วง
ระดับคะแนนต่าง ๆ ตามชนิดของผลงาน ซึ่งมีขอ้ ยกเว้นว่า ผลงานที่ไม่สามารถนามา
นับคะแนนได้ คือ ผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของการยื่นเพือ่ จบการศึกษา

การประเมิ นตัวบ่งชี้ ต าม KPI ถ้าหลัก สูต รที่ มี ก ารปรับ ปรุงใหม่ แ ละมี ก าร
ปรับตัวบ่งชี้ KPI ซึ่ งจานวนข้อไม่เท่ ากัน จะต้ องใช้ ตวั บ่งชี้แบบใดในการคิ ด
คะแนน

วัสดุ อุปกรณ์แบบใดที่เรียกว่า สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
สิง่ สนับสนุนการเรียนรูค้ อื สิง่ ทีใ่ ห้ให้เกิดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ โดยทีถ่ ้าหากไม่มอี ุปกรณ์
ดังกล่าวผูเ้ รียนจะไม่สามารถเข้าใจแนวคิดในเรื่องทีเ่ รียนได้ โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีสงิ่
สนับสนุนการเรียนรูท้ ไ่ี ม้เหมือนกัน อาทิเช่น นักศึกษาในสาขาวิชาเคมี จาเป็ นจะต้องมี
สารเคมีในการทดลองปฏิกริ ยิ าต่าง ๆ นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็ นจะต้องมี
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเพื่อออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมต่าง ๆ สนับสนุ น
การเรียนรู้ เป็ นต้น ทัง้ นี้สงิ่ สนับสนุ นการเรียนรู้บางอย่างอาจจะไม่ใช่สงิ่ สนับสนุ นการ
เรียนรูใ้ นบางหลักสูตร จะต้องดูบริบทของหลักสูตรนัน้ ๆ ประกอบด้วย

