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คำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557
----------------------------------ประเด็น
คำชี้แจง / คำอธิบำยเพิ่มเติม
“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เพิ่มเติมนิยามศัพท์ คาว่า
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือ ความคงเส้นคงวาของผลการดาเนินการในแต่ละ
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้
นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือเกณฑ์ ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดาเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่
ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจาเป็นต้องแสดงจานวนข้อมูลมากกว่านี้เพือ่ ยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี
ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นาเสนอ หากรอบเวลาสัน้
2558 – 2561
ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่
สื่อความหมายได้ชัดเจน”
แนวทางการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการ
เป็นประจาทุกปี

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความทันสมัย
ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE

แนวทางการดาเนินการ กรณี
หลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการ หรือ
งดรับนักศึกษา หรือ ไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือ หลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว แต่ สกอ.
ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดาเนินการต้องแจ้งให้ สกอ.
รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทา
หน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
สาเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้องดาเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
เป็นประจาทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินการ เพื่อนาผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาดาเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์จากการประเมิน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสาคัญ ทั้งนี้ การประเมิน
ตนเองดังกล่าวเป็นการดาเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่มีการดาเนินงาน ในการคานวณค่าคะแนนของ
หลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่มกี ารประเมินเท่านั้น และดาเนินการผ่านระบบ CHE QA
ONLINE
 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และดำเนินกำรรับ
นักศึกษำแล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้น
จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
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ประเด็น
คำชี้แจง / คำอธิบำยเพิ่มเติม
การจัดทา มคอ. 3-6 และการจัดทา กรณีหลักสูตรเดียวกันแต่เปิดสอนในวิทยาเขตมากกว่า 1 วิทยาเขต และมีอาจารย์ประจา
รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรทุกพื้นที่ที่เปิดสอน ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทา มคอ.3-7 ชุดเดียวโดยให้ครอบคลุม
หลักสูตร (มคอ.7)
ข้อมูลผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวทุกพืน้ ที่ที่เปิดสอนหลักสูตร
นั้นๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทารายงานและประเมินผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรหนึ่งฉบับที่ครอบคลุมผลการจัดการเรียนการสอนทุกพื้นที่ และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
หลักในการพิจารณาสาหรับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรที่เป็น
ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)

กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตร ที่เน้นกระบวนกำร
เพื่อให้ผู้ประเมินนำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึด
หลักกำรคือ หลักสูตรควรกาหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ตอ้ งการจากกระบวนการทีไ่ ด้
ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดาเนินงานทีน่ าไปสู่ผลลัพธ์ทตี่ ้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/
ศึกษา ผลการดาเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กาหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทางานอย่างไร เพื่อนาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่ต้องการ
(หมำยเหตุ: ให้พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีคำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม)

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
การนับจานวนอาจารย์ประจา
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร คาว่า
นั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความคาว่า “ต้องมีอาจารย์
“ตลอดระยะเวลา”
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ” ซึ่งที่ประชุมได้ให้
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย
โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้วา่ มหาวิทยาลัยได้มีการ
ดาเนินการให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน

 การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนัน้ หรือไม่ ให้พิจารณาการ
แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO
 กรณีตาแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทางาน
วิจัยด้วย
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ประเด็น
คำชี้แจง / คำอธิบำยเพิ่มเติม
ภาระงานของอาจารย์ทปี่ รึกษา
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอานาจสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
รายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจา 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ไม่เกิน 10 คน และการขยายจานวนนักศึกษาในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น
ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ
 การนับภาระงานของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
 การนับภาระงานของอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ กาหนดสัดส่วนอาจารย์ทปี่ รึกษา
การค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านัน้
การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกากับ
มาตรฐาน
 การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอให้ยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านัน้ โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอ
ปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
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ประเด็น

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำชี้แจง / คำอธิบำยเพิ่มเติม
กาหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทาได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงั ไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน
 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ตอ้ งเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่
เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10
คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 %

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา นับ ณ วันทีไ่ ด้รับการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รบั การตอบรับ
(Accepted)
 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถ
นับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถนามาใช้ได้ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา

 กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
สาหรับ หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย
เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

 ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา

คาอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ห น้ า | 5

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสาคัญ ไม่ได้
เน้นที่ปริมาณหรือจานวนข้อร้องเรียน
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนที่ดาเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจานวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จานวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิน้ ปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่
ทางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มี
บัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ว
 การคิดร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการคานวนหลักสูตร 4 ปี
ปี
จานวน จานวนสาเร็จการศึกษา จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
การศึกษา รับเข้า
ตามหลักสูตร 
สะสมจนถึงสิน้ ปีการศึกษา

2556 2557 2558
2558 
2553
X
2554
X
2555
X
อัตราการสาเร็จการศึกษา =  x 100

อัตราการคงอยู่ = - x 100


องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
- การนับผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น
 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ให้ดูจากรายชื่อ
ผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง
 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานัน้ ๆ
โดยไม่ต้องนาระยะเวลาในการประจาหลักสูตรมาพิจารณา
 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุด
เดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้พิจารณาดังนี้
- ในระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่ทาหน้าที่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- ในระดับคณะ ให้นบั เป็นผลงานของอาจารย์ประจาสังกัดคณะนัน้
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- ระดับสถาบัน ให้นบั เป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นบั ตามสถาบันที่สงั กัด
ของทุกคน
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

 ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตรทัง้ 5 คนทีไ่ ด้ทาหน้าทีป่ ระจาหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อกระบวนการทีไ่ ด้ดาเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ทีไ่ ด้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยให้เปิดดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชาใน
 การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสูตร
หรือไม่ ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกหรือไม่
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จาเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับที่
อยู่ในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์วา่ เกิดผลการเรียนรู้
บรรลุตามเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ดังนี้
ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทารายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการจัดทาระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ได้ทั้งนี้ ให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7”
ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน
12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้
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ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อน
ได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กาหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทาได้ กรณี
หลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”
 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน คาว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่
 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา
สิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและสถำบัน
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
 ในการคานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณ
หลักสูตรโดยรวม
ทั้งตัวตั้งตัวหาร
 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้ งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา

 การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าไม่ ต รงกั บ สั ด ส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการ ศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกาหนด
 กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนื้อหาสาระหลักว่าอยู่กลุ่มสาขาวิชาใด หาก
มีหลายกลุ่มสาขา ให้คิดแต่ละกลุ่มสาขา แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ย
 กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจาว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

 ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องทาอีก แต่
ควรเขียนว่าคณะทาอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

 ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วนามาคานวณเป็นคะแนนเฉลี่ย
 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจานวนคณะ

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่  คาว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็
ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการดาเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอื่นๆ
สังคม
และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 การทานุบารุงศิลปะ
 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย
และวัฒนธรรม

 การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ทวี่ ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการดาเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
 ชิ้นงานทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ/ 
สถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน

คาว่า “การกระทาที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจาก
การฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระทา
เช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
 คาว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก
ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์
ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร
ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก
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