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1. ปัญหาในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มคอ.7 ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
สภาพปัญหาการจัดท ารายงานฯ มคอ.7 ในรอบปีที่ผ่าน 
พบว่ามีหลากหลายประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงและ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

1.1 ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 
• ข้อมูลจากทางส่วนกลางในระบบของมหาวิทยาลัยยังขาดความถูกต้อง เช่น ข้อมูลภาวะการมี

งานของบัณฑิตที่มีการสรุปตัวเลขที่มีการค านวณไม่ตรงกับระบบ มีการลงข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันใน
บางประเด็น 

• หลักสูตรขาดการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเขียนรายงานฯ ที่เป็นระบบท าให้ข้อมูลในบาง
ประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

    1.2 ด้านการเขียนรายงานผลฯ 
• การเขียนรายงานผลการด าเนินงานฯ ในหลายหลักสูตรยังไม่สามารถเขียนเป็นระบบะ PDCA 
• ขาดการตั้งเป้าหมายในการด าเนินงาน ท าให้การเขียนไม่มีความชัดเจน 
• มีการเขียนงานที่ขาดการเชื่อมโยงประเด็นและไม่ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนด 
• มีการแบ่งการเขียนรายงานแต่ละหมวดจากผู้เขียนหลายคน ท าให้รูปแบบการเขียนรายงานไม่มี

ความสัมพันธ์กัน มีการใช้ค าที่แตกต่างกันท าให้การเขียนรายงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     1.3 ด้านบุคลากร 

• บุคลากรสายวิชาการหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ  

• บุคลากรสายวิชาการมีทัศนคติที่ค่อนข้างไม่ดีต่อการจัดท ารายงานผลการด าเนินฯ หรือมี
ความเห็นว่าท าให้ภาระงานมีมากขึ้น ตลอดจนยังมองไม่เป็นประโยชน์ของการจัดท ารายงานผล
การด าเนินฯ อย่างชัดเจน 

• หลายหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานผลการด าเนินฯ ทุกปี ท าให้
การเขียนรายงานผลการด าเนินงานฯ ขาดความถูกต้องและครบถ้วน 

 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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2. เทคนิคการเตรียมเอกสาร/เนื้อหา/ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มคอ.7 
 
 จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับเทคนิคการ
เตรียมเอกสาร/เนื้อหา/ข้อมูลที่ส าคัญในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานฯ มีประเด็นและเทคนิคที่ส าคัญ ที่ท าให้
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    2.1 ด้านการจัดเตรียมข้อมูล 

• หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยเอาองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของการ
รายงานผลการด าเนินงานฯ มาท าความเข้าใจร่วมกันเช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการระดั บ
หลักสูตรฯ โดยมีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้อย่าง
ชัดเจน เช่น โครงการด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

• การจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ มคอ.3 มคอ.5 และข้อมูลในเชิง
ปริมาณ เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตลอดจนภาวะการมีงานของบัณฑิต โดยประสานงานแจ้งนักศึกษาให้กรอกข้อมูลในระบบให้
ครบถ้วน 

• การจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดยเก็บเป็นราย
โฟลเดอร์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

    2.2 ด้านบุคลากร 
• ประธานหลักสูตรมีหน้าที่หลักในการดึงข้อมูลเชิงปริมาณในด้านต่าง ๆ มาให้ผู้รับผิดชอบในแต่

ละหมวด ตลอดจนการก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ อย่าง
ใกล้ชิด 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์ องค์ประกอบตัวชี้วัด ร่วมกัน ให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

• การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ โดยมีการมอบหมาย
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบของอาจารย์แต่ละท่าน 

• ประธานหลักสูตรมีหน้าที่ในการก ากับติดตามการจัดเตรียมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นราย  
ไตรมาส 
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    2.3 ด้านข้อมูลที่ส าคัญ 
• ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร เชน รอยละของนักศึกษาที่ส าเร็จตามหลักสูตร 
• จ านวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
• จ านวนนักศึกษาแรกเข้าและแผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ  
• กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 
• จ านวนสถิติเก่ียวกับภาวการณ์มีงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 1 ปี 
• ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
• สรุปผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
• แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
• ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
• ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบ TQF 
• สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
• การบงชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบ TQF 

 
3. ปัจจัย/เทคนิคที่ส าคัญที่ท าให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มคอ.7 ประสบความส าเร็จ 

 
 จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคนคิที่ส าคัญในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานฯ ให้ประสบความส าเร็จ หรือได้รับ
คะแนนการประเมินมากกว่า 3.51 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

• การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์องค์ประกอบตัวชี้วัดในการด าเนินงานให้มีความเข้าใจตรงกัน  
• การตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

การรับนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ (ผล) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผล) 
นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนเป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 40 คน 

นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดในมคอ.2 (หลักสูตรระบุคุณสมบัติ
นักศึกษาแรกเข้าไว้ใน มคอ.2) 
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• การวางแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการประชุมและปรึกษากันในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการแบ่งหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการจัดท ารายงานผลการด าเนินฯ ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน  

• การเขียนรายงานยึดตามประเด็นตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนภายใต้การตคีวามร่วมกันภายใน
หลักสูตร โดยมีการน าเล่ม มคอ. 2 มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้ 

• ความร่วมมือกันของอาจารย์ภายในหลักสูตร ที่มีแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน มีความเข้าใจบริบทการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

• การมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหลักสูตร หรือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น 

• การมีผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ ให้มีการเขียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

• การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานในเชิงกระบวนการให้มีทิศทางเดยีวกนัโดยการตีความ
ตามเกณฑ์การให้คะแนนอย่างถูกต้อง  
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4. ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มคอ.7 

 
จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับประโยชน์ของการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
• ท าให้ทราบถึงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการ
พัฒนาหลักสูตรในช่วงเวลาที่ผ่าน ท าให้มองเห็นปัญหาและ
ข้อบกพร่องของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถวางแผนในการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ในรอบปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพ 

• ท าให้การด าเนินงาน/การบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกท่ีดี มีการน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

• ท าให้หลักสูตรไดรับความเชื่อมั่นในดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบ TQF 
• ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิดความรู้ความเข้าใจในความ

เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรตนเองเพ่ิมขึ้น 
• ท าให้อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
• ท าให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสามารถรองรับตลาดแรงงานได้ 


