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ค าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 
----------------------------------- 

ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติมนิยามศัพท์ ค าว่า 
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้
นิยามกับที่ปรากฏในหนงัสือเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับป ี
2558 – 2561 

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ
ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา 
โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มไดจ้ะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)  
ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเปน็ต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพือ่ยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง
ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโนม้ขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสัน้ 
ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใชช้่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่
สื่อความหมายไดช้ัดเจน” 
 

แนวทางการด าเนนิการประกนั
คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร
สถาบนัอุดมศึกษาต้องด าเนนิการ
เป็นประจ าทุกป ี
 

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทนัความทันสมยั
ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE  

แนวทางการด าเนนิการ กรณี
หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรือ 
งดรับนักศึกษา หรือ ไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือ หลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแล้ว แต่  สกอ. 
ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ  

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ หากหลักสูตรยังมนีักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท า
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ่ไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
ส าเร็จการศึกษา  ดังนั้น สถาบนัอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
เป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่
เก่ียวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพื่อน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาด าเนนิการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การประเมิน
ตนเองดังกล่าวเปน็การด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มีการด าเนนิงาน ในการค านวณค่าคะแนนของ
หลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มกีารประเมินเท่านั้น และด าเนนิการผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE 

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแล้ว และด ำเนินกำรรับ
นักศึกษำแล้ว แต่  สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ด้วย  เนื่องจากหลักสูตรดังกลา่วสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้น 
จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร  
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ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
การจัดท า มคอ. 3-6 และการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)  

กรณีหลักสูตรเดียวกันแต่เปิดสอนในวิทยาเขตมากกว่า 1 วทิยาเขต และมีอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทุกพื้นที่ที่เปิดสอน ให้สถาบนัอุดมศึกษาจัดท า มคอ.3-7 ชุดเดียวโดยให้ครอบคลุม
ข้อมูลผลการด าเนนิงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวทุกพืน้ที่ที่เปิดสอนหลักสูตร
นั้นๆ  โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายงานและประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรหนึ่งฉบับที่ครอบคลุมผลการจัดการเรียนการสอนทุกพื้นที่ และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองดังกลา่วผา่นระบบ CHE QA Online เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 

หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรที่เป็น 
ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  

กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดบัหลักสูตร ที่เน้นกระบวนกำร 
เพื่อให้ผู้ประเมินน ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึด
หลักกำรคือ หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ตอ้งการจากกระบวนการทีไ่ด้
ออกแบบ โดยอธิบายวธิีการด าเนินงานทีน่ าไปสู่ผลลัพธ์ทีต่้องการ  มีการทบทวน/ประเมิน/
ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสตูรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
ให้อธิบายว่ามีการปรบัปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสูผ่ลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมำยเหต:ุ ให้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย 
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีค ำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา”  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
นั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าวา่ “ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้” ซึ่งที่ประชุมได้ให้
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารยใ์หม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย 
โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้วา่มหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการให้มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอน  

 การพิจารณาวา่คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนัน้หรือไม่ ให้พิจารณาการ
แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวชิาการและประสบการณ์การท างาน
วิจัยด้วย 
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ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
ภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบนัอุดมศึกษานัน้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสงูสุดของ
สถาบนัอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวา่อาจารยม์ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
รายไป แตท่ั้งนี้อาจารย์ประจ า 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้ใชไ้ด้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น 
ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 

 การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลัก โดยมีสัดสว่นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลกั 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน  

 การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นควา้อิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ทีป่รึกษา
การค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาทีล่งทะเบียนรายวิชาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทา่นัน้ 
 

การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 เม่ือ
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสนิว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับ
มาตรฐาน 

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ขอให้ยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เปน็เพียงแนวทางเท่านัน้ โดย
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถปุระสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบนัอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไมส่ามารถเสนอขอ
ปรับตัวบง่ชี้ใหม่ได้แลว้เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
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ประเด็น ค ำชี้แจง / ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบง่ชี้ใหม่ ให้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรบัปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป”  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมค่รบรอบ สถาบนัอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย 
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนนิงานของ
หลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใชป้ระกอบการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ตอ้งเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑติที่
เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มนีักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 
คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศกึษาไทยจ านวน 10 คนเปน็ฐานที่ 100 % 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

 การนับการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดน้ับจากวนัที่ได้รบัการตอบรับ 
(Accepted) 

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
แล้ว สถาบนัอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถ
นับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ประกาศฉบบัดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใชไ้ด้เป็นการเฉพาะสถาบนัเท่านั้น 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า  

 กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย 
เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ  

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไมไ่ด้
เน้นที่ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2  

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ านวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิน้ปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่
ท างานของนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา คิดเปน็ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแตล่ะรุ่นที่มี
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  
ตัวอย่างการค านวนหลักสูตร 4 ปี  

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปีการศึกษา 

2558  2556 2557 2558 
2553  X    
2554   X   
2555    X  

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  =    x 100 
                                      
อัตราการคงอยู่     =   -  x 100         
                                
 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

- การนับผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ ให้ดูจากรายชื่อ
ผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจา้ง 

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานัน้ๆ 
โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุด
เดียวกัน การนับผลงานวชิาการสามารถนบัไดท้ั้ง 2 หลักสูตร 

 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ / สถาบนั ให้พิจารณาดังนี้ 
- ในระดับหลักสูตรให้นับเปน็ผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตามที่ท าหน้าที่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
- ในระดับคณะ ให้นบัเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนัน้ 
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- ระดับสถาบัน ให้นบัเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบนัก็นบัตามสถาบนัที่สงักัด
ของทุกคน 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทัง้ 5 คนทีไ่ด้ท าหน้าทีป่ระจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการทีไ่ด้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ใน
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1  

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตล่ะปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ทีไ่ด้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัให้เปิดด าเนินการ 
  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวชิาใน
หลักสูตร 

 การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือไม่ ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดิสอนวา่ทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกหรือไม่ 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเปน็ต้องเป็นโครงการเดียวกับที่
อยู่ในแผนบริการทางวชิาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์วา่เกิดผลการเรียนรู้
บรรลุตามเปา้หมาย 
 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2558  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ดังนี ้
       ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
สามารถปรบัเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบรบิทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ได้ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6  
และ มคอ.7” 
        ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ เปน็เพียงแนวทางเทา่นั้น โดยสถาบนัอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้
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ผลการด าเนนิงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบรบิทและวัตถปุระสงค์ในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศกึษา ในระหว่างที่
สถาบนัอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อน
ได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบง่ชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณี
หลักสูตรมีการปรับตัวบง่ชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานตาม TQF ข้อ 11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑติไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรบัปรุง
ต้องประเมินประเดน็นี้ด้วย  
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา

สิ่งสนบัสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นตน้ 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะและสถำบัน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

 ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณ
ทั้งตัวตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้ งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่
เก่ียวข้องเท่านั้น 
 

ตัวบ่งชี้ 1.4  จ านวนนักศึกษาเตม็
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพก าหนด  

 กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนื้อหาสาระหลักว่าอยู่กลุ่มสาขาวิชาใด หาก
มีหลายกลุ่มสาขา ให้คิดแต่ละกลุ่มสาขา แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ย 

 กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ  
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

 ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่
ควรเขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 

 ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบนั ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคม   
 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็

ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ 
และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   

 

 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย  

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผน ให้ดูตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  

 ชิ้นงานทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาตไิม่ได้หมายความวา่เปน็ “การสร้างมาตรฐานดา้นศลิปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ” 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจดักำร 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ/
สถาบนัเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบนั 

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจาก
การฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท า
เช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก
ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์
ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร 
ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก  
 

 
 
 
 


