
รายงานการจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำาปีการศึกษา 2560

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวปฏิบัติทีด่ีดา้นประกันคุณภาพ
การศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2561 ณ ผาแต้ม &
แก่งพิศมัยริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการได้ศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การกำากับตดิตามด้านการประกัน ศกึษาและทำาความเข้าใจ แนวทางการจดัทำารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำาปีการศกึษา 2558 สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสามารถนำาความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ผลติบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง เป็นวิทยากรให้
ความรู้

จากการเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายจากวิทยากร บุคลากรคณะเทคโนโลีสารสนเทศ ไดจ้ัดการ
เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อกำาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากวิทยากรในการจดัทำารายงานผลการดำาเนินงานดา้นการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร โดยเกณฑ์การประเมินและ
การคำานวณคะแนนของแต่ละตัวประกอบและตัวบ่งชี้ ให้อา้งอิงตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศกึษา 2557 
ซ่ึงไดร้ับจากฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. แนวทางและข้อเสนอแนะการรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร

1.1 แนวทางการจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานโดยรวม 
• สำาหรับแต่ละองค์ประกอบและตวับ่งชี้ ให้ดูแนวทางนการประเมินตวับ่งชี้ ในภาคผนวกของหนังสือคู่มือ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
• เขียนรูปแบบรายงานของแต่ละตัวบ่งชี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นระบบและกลไก ให้เขียนระบบและกลไก การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินแผนการ

ปฏิบัติงานที่ชดัเจน 
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1.2 ข้อสังเกตและคำาแนะนำาในการจัดทำารายงานการประเมินตนเองสำาหรับแต่ละองค์ประกอบ

• องค์ประกอบท่ี 1 การกำากับมาตรฐาน

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีกำาหนดโดย สกอ.

คำาแนะนำา

1. อาจารยท์ี่จะทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำาหลักสตูรได้ จะต้องมีสัญญาจา้งให้เป็นอาจารย์ประจำาเต็มเวลา 
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอยา่งชัดเจนและไม่น้อยกวา่ 9 เดือน ท้ังน้ี หากหมดสัญญาจ้าง คณะจะตอ้งขอเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยมายังมหาวิทยาลัย และยินยอมให้หมดสัญญาจา้งได้ไม่เกิน 3 เดือน
2. อาจารย์ประจำาคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรปริญญาตรีได้ เน่ืองจาก
เกณฑก์ำาหนดให้อาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่า
กว่า ผศ. ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย  2 คน
3. การพจิารณาวา่คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธก์ับสาขาของหลักสูตรน้ันหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่งสาขาวิชาตาม 
ISCED2013 ของ UNESCO กรณีตำาแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การ
ทำางานวจิัยดว้ย

• องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
คำาแนะนำา
1.  ข้อมูลจากการสำารวจต้องมคีวามเป็นตัวแทนของผู้สำาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  อย่างน้อย
ร้อยละ  20 ของจำานวนผู้สำาเร็จการศกึษา
2.  หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ ต้องประเมินตัวบ่งชี้  2.1  ดว้ย  แม้ว่าหลักสตูรน้ันจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสตูรกต็าม โดยนำาผลการดำาเนินงานของหลักสตูรในรอบที่ผ่านมามาใช้ประกอบการประเมิน  สำาหรับหลักสูตรใหม่
ไมต่้องประเมินตวับ่งชี้ 2.1 เน่ืองจากไม่มีผู้สำาเร็จการศกึษา

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำาหรือผลงานวิจัยของผู้สำาเรจ็การศึกษา
ข้อสังเกต
1. การส่งบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์       (Full Paper)
2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำาเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดร้ับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
ชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) การตพีิมพ์เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (ระบุ
ฉบับที่และเลขหน้าชัดเจน) ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน    โดยมีบุคคล
ภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย
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• องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี

• การรับนักศึกษา
• การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

2.  ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ขอให้ดูเจตนารมณ์ของหลักสูตร  ว่า
ต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร  และจดัเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษา       ในหลักสูตร  โดย
พิจารณาจาก มคอ. 2 ที่ไดร้ะบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา
3.  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำาเนินงานทั้งหมด ที่ทำาให้
ได้นักศึกษาที่มีความพรอ้มที่จะเรียนในหลักสูตร  ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ  4
หรือ 5 ต้องมีคำาอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี
• การควบคุมการดูแลการให้คำาปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี   
• การควบคุมดูแลการให้คำาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
• การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้'ในศตวรรษที่ 21

2.  ในการประเมินเพื่อให้ทราบวา่อยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำาเนินงานทั้งหมด ทีท่ำาให้
ได้นักศึกษาเรียนอยา่งมีความสุขและมีทักษะที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็น
ย่อย
    * กรณีจะให้ได้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคำาอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี
• การคงอยู่ของนักศกึษาในหลักสูตร   
• การสำาเร็จการศกึษาตามหลักสูตร
• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนทีด่ำาเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่  3.1  และ  3.2

และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
2. การจดัการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจดัการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำาคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจำานวนข้อ
ร้องเรียน
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3.  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คดิจากจำานวนนักศึกษาทีเ่ข้าในแต่ละรุ่น  ลบดว้ยจำานวนนักศึกษา ที่ออกทกุกรณีนับ
ถึงสิ้นปีการศกึษาที่ประเมิน  ยกเว้น  การเสียชวีิต  การย้ายสถานที่ทำางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  คิดเป็น
ร้อยละของจำานวนทีร่ับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำาเร็จการศึกษาแล้ว
4. ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการดำาเนินงานที่ดีข้ึน” ควรนำาเสนอผลการดำาเนินงานเทียบเคียงอย่างน้อย 
3 ปี

• องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ข้อเสนอแนะ

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี
• ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำาหลักสูตร   
• ระบบการบริหารอาจารย์ประจำาหลักสูตร
• ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำาหลักสตูร

2.ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการดำาเนินงานทั้งหมด ที่ทำาให้
หลักสตูรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดา้นวุฒิการศึกษาและตำาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรอยา่งต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสรา้งความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร
3. ความหมายของอาจารย์ตามตวับ่งชี้น้ี หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรเท่าน้ัน

ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์

ข้อเสนอแนะ

1.ประเมินตามรอบปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561)
2. นับอาจารย์ประจำาที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศกึษาตอ่ในรอบปีการศกึษา 2559
3. การนับจำานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะนับเมื่ออาจารย์ไดร้ับใบรับรอง การสำาเรจ็การศึกษาแล้ว
4.การนับจำานวนอาจารย์ทีด่ำารงตำาแหน่งทางวิชาการ จะนับได้เมื่อผ่านการพิจารณาของสภามหาวทิยาลัยเรียบร้อย
แล้ว การยื่นขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการจะยังไม่นับ ซ่ึงในการประเมินรอบปีการศึกษา 2560 จะนับเฉพาะที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
5. การนับจำานวนอาจารย์ประจำาและนักวจิัยประจำา ให้นับระยะเวลาการทำางาน ดังน้ี

9-12 เดือน คดิเป็น 1 คน
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คดิเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำามานับได้
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6.การคำานวณตัวบ่งชี้น้ี ให้เปรียบเทียบจำานวนบทความที่ได้รับการอา้งอิง ต้ังแต่หน่ึงครั้งข้ึนไป รวมทั้งการอา้งอิง
ตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจำาหลักสูตร ที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจำาหลักสตูรปริญญาเอกน้ัน โดยนำาเสนอในรูปสัดสว่น ทั้งน้ี พิจารณาผลการดำาเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตาม
ปีปฏิทิน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์

ข้อเสนอแนะ

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี
• การคงอยู่ของอาจารย์
• ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำาหลักสูตรต่อกระบวนการที่ไดด้ำาเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ใน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจำาหลักสูตรวา่มีการเปลี่ยนแปลงใน    แต่ละปี 
ต้ังแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำาเนินการ
3. ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโน้มผลการดำาเนินงานที่ดีข้ึน” ควรนำาเสนอผลการดำาเนินงานเทียบเคียงอย่างน้อย 
3 ปี

• องค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรยีนการสอนการประเมินผู้เรียน

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี

• หลักคดิในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ
• การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
• สำาหรับหลักสตูรบัณฑิตศกึษาตอ้งเน้นการพัฒนาทักษะดา้นการวิจัยและการเรียนรูด้้วยตนเอง

2.  การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่  ควรดูที่เน้ือหา
สาระรายวชิาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี
• การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
• การกำากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
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• การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข้อสังเกต

1. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่    (ถ้ามี) คำาวา่
“อาจารย์ประจำาหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่” หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตร
ใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารยเก่าที่มาจากหลักสตูร/ภาควิชาอื่นก็ถือว่าเป็นอาจารย์ประจำาหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
2. ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานตาม TQF ข้อ 10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 กรณีหลักสูตรใหม่     ที่ยังไม่มีบัณฑิตไมต่้อง
ประเมินประเด็นน้ี แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นน้ีด้วย
3. ในประด็นตวับ่งชี้ผลการดำาเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไมต่้องประเมินประเด็นน้ี แต่หากเป็นหลักสูตร
ปรับปรุงต้องประเมินประเด็นน้ีดว้ย

• องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี

• ระบบการดำาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จำานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันสมัยและเหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนการสอนประเด็นน้ี แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นน้ีดว้ย

• กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไมต่้องพจิารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น อาคาร 
ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                                                     6



2. ผลการนำาองคค์วามรู้แนวทางการรายงานผลการดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรไปปฏิบัตภิายในคณะ

จากการนำาองค์ความรูด้้านการด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไปปฏิบัติกับ 2 หลกัสูตรของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2560 พบว่าอาจารย์ประจำาหลักสตูรสามารถนำาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในหลาย
เรื่อง ส่งผลให้คะแนนการประกันคุณภาพการศกึษาของทั้งสองหลักสูตร มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนดังน้ี 

• สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ได้รับคะแนนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560  3.11 คะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (ปีการศกึษา 2559 2.62 คะแนน) 

• สาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไดร้ับคะแนนการประกันคุณภาพระดับหลักสตูรปีการศึกษา 
2560  3.23 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (ปีการศึกษา 2559 2.74 คะแนน) 
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