
1. บทน ำ รูปแบบกำรประกันคุณภำพเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน 

 1.1 กำรประกันคุณภำพในระดับอุดมศึกษำ 

 คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพ

ทางวิชาการเพียงมิติเดียวเท่านั้น ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความคาดหวังที่

หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถกล่าวได้ว่า

เป็นนิยามที่มีหลากหลายมิติ 

 ปฏิญญาโลกว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21: วิสัยทัศน์และการ

ด าเนินงาน (ตุลาคม 2541) บทความที่ 11 กล่าวว่า การประเมินเชิงคุณภาพ ค านึงถึงคุณภาพ

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบหลากหลายมิติ ซ่ึงหมายรวมถึงภารกิจและกิจกรรม การ

สอนและหลักสูตร การท าวิจัยและความเช่ียวชาญด้านวิชาการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้เรียน 

อาคาร         ส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ การให้บริการแก่ชุมชนและส่ิงแวดล้อมทางด้าน

วิชาการซ่ึงการประเมินตนเองภายในและการตรวจสอบจากภายนอกอย่างเปิดเผยโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิอิสระรวมถึงผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศหากเป็นไปได้ เป็นส่ิงส าคัญในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนา การปฏิบัติงาน การให้การสนับสนุนและการปรับปรุงระดับคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันจ าเป็นต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพ  The 

Regional Report of Asia and the Pacific (ยูเนสโก, 2003b) ให้ค าจ ากัดความของการประกัน

คุณภาพในระดับอุดมศึกษาไว้ว่าเป็น “ขั้นตอนการจัดการและประเมินอย่างมีระบบเพ่ือ

ควบคุมดูแลผลงานของสถาบันระดับอุดมศึกษา” 

 1.2 รูปแบบของ AUN-QA  

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบองค์

รวมเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางวิชาการความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัยและการให้บริการแก่

มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ในปี พ.ศ.2541 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเสนอแนวคิด 

เกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอาเซียนซ่ึงน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของ

การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เครือข่าย

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ท าการสนับสนุน พัฒนา และประยุกต์ใช้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางเชิงประจักษ์ผ่านการทดสอบ 



2 
 

ประเมิน ปรับปรุงและเผยแพร่ ทั้งนี้ ในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเครือข่าย AUN-

QA และพัฒนาการการประกันคุณภาพ 

ภาพท่ี 1.1 พัฒนาการของเครือข่าย AUN-QA 
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รูปแบบของ AUN-QA ส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบไปด้วยมิติทางกลยุทธ์ ระบบ 

ยุทธวิธี (ดูภาพ 1.2) ซ่ึงมีความจ าเป็นทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 รูปแบบของ AUN-QA ระดับอุดมศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการให้ความมั่นใจว่าสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรมี

นโยบายและกลไกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานของตนเอง 

 การประกันคุณภาพภายนอกด าเนินการโดยองค์กรหรือบุคคลจากภายนอกสถาบัน ผู้

ประเมินจะประเมินการด าเนินงานของสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรเพ่ือตัดสินว่าตรงกับ

มาตรฐานที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ 

 รูปแบบของ AUN-QA สามารถปรับใช้ได้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซ่ึงเป็นแนวทาง

เดียวกับกรอบประกันคุณภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

  1.2.1 รูปแบบของ AUN-QA ระดับสถำบัน 

  กลยุทธ์การประกันคุณภาพระดับสถาบันประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ตามที่

ปรากฏในภาพ 1.3 
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ภาพ 1.3 รูปแบบ AUN-QA ระดับสถาบัน 

 การประกันคุณภาพเชิงกลยุทธ์ระดับสถาบันเริ่มต้นด้วยความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียซ่ึงถ่ายทอดมาสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย         ซ่ึงหมายความว่า การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพจะเริ่มต้น

ด้วยพันธกิจและเป้าหมาย (แถวที่ 1) และจะส้ินสุดด้วยผลสัมฤทธิ์เพ่ือความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเสมอ (แถวที่ 4) 

ข้อความในภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นวิธีการที่มหาวิทยายาลัยวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 การถ่ายทอดเป้าหมายเป็นเอกสารเชิงนโยบายและกลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 โครงสร้างและรูปแบบการจัดการของมหาวิทยาลัย 

 การจัดการทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย และ 

 การจัดหาเงินทุนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แถวที่ 3 แสดงถึงกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 การวิจัย 

 การให้บริการแก่สังคมและการสนับสนุนและพัฒนาแก่ชุมชน 

ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

พนัธกิจ 

เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

นโยบายและแผน 

การจดัการ 

บคุลากร 

ทนุทรัพย์ 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

งานวิจยั 

การบริการ

วิชาการ 

ผลสมัฤทธิ์ 

การประกนัคณุภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดบั (นานา) ชาติ 
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 เ พ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันควรน าระบบประกันคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพไปใช้และวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุความเป็นเลิศ

ทางการศึกษา 

  1.2.2 รูปแบบ AUN-QA ส ำหรับระบบประกันคุณภำพภำยใน (IQA) 

 รูปแบบ AUN-QA ส าหรับระบบประกันคุณภาพภายใน (รูปที่ 1.4) ประกอบไปด้วยส่วน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

 กรอบการประกันคุณภาพภายใน 

 เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 กระบวนการประกันคุณภาพพิเศษ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเฉพาะทาง 

 เครื่องมือการประกันคุณภาพเฉพาะทาง 

 กิจกรรมติดตามผลเพื่อการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.4 รูปแบบ AUN-QA ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

การประกนัคณุภาพภายใน 

เคร่ืองมือตรวจสอบ 

เคร่ืองมือวดัประเมินผล 

การบวนการประกนัคณุภาพ

พิเศษ 

เคร่ืองมือการประกนั

คณุภาพเฉพาะทาง 

ความก้าวหน้าของ

ผู้ เรียน 

การประเมินผู้ เรียน 

การประเมินประกนั

ผู้ เรียน 

การวิเคราะห์จดุแข็ง

จดุออ่น 

อตัราการส าเร็จการศกึษา 

และอตัราการตกออก 

การประเมินรายวิชาและ

หลกัสตูร 

บคุลากรประกนัคณุภาพ 

ผู้ตรวจสอบจากสถาบนัอื่น 

ข้อมลูป้อนกลบัจาก

ตลาดแรงงานและศิษย์เก่า 

การประเมินงานวิจยั 

สิง่อ านวยความสะดวกการ

ประกนัคณุภาพ 

ระบบสารสนเทศ 

ผลงานการวิจยั 

การประเมินผลการ

บริการ 

คูม่ือคณุภาพ 

การติดตามผล 

การสนบัสนนุการ

ประกนัคณุภาพผู้ เรียน 
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 ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นภาพรวมของระบบ แหล่งทรัพยากรและข้อมูลซึ่ง

เอ้ือให้กับการจัดเตรียม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการสอน ประสบการณ์การ

เรียนรู้ของผู้เรียน งานวิจัย และการบริการชุมชน ระบบนี้เป็นระบบที่กลไกการประกันคุณภาพ

มีไว้เพื่อดูแลและเพ่ิมประสิทธิภาพระดับของการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 1.2.3 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตาม

มิติดังต่อไปนี้ 

 คุณภาพของปัจจัยน าเข้า 

 คุณภาพของกระบวนการ 

 คุณภาพของผลผลิต 

 การพัฒนารูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 3 ตาม

ภาพท่ี 1.5, 1.6, และ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.5 รปูแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ฉบับที่1) 

 

 

ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ผลการ

เรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

ข้อก าหนดของ

หลกัสตูร 

คณุภาพของ

บคุลากร 

การประกนัคณูภาพ

การเรียนการสอน 

ลกัษณะของบณัฑติ

ท่ีพงึประสงค์ 

เนือ้หาของหลกัสตูร 

คณุภาพของบคุลากร

สายสนบัสนนุ 

การประเมินผล

ผู้ เรียน 

อตัราการจบ

การศกึษา 

การจดัการ

หลกัสตูร 

คณุภาพของ

ผู้ เรียน 

การออกแบบ

หลกัสตูร 

อตัราการตกออก 

แนวคิดเก่ียวกบั

การสอน 

การให้ค าปรึกษา

แก่ผู้ เรียน 

กิจกรรมพฒันา

บคุลากร 

เวลาในการจบ

การศกึษา 

การประเมิน

ผู้ เรียน 

สิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ข้อมลูป้อนกลบัจาก

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

การใช้บณัฑิต 

ผลสมัฤทธิ์ 

การประกนัคณุภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดบั (นานา)ชาติ 
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ภาพ 1.6 รปูแบบ AUN-QA ระดับหลักสตูร ฉบบัท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.7 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสตูร ฉบบัท่ี 3 

 

การประกนัคณุภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดบั (นานา)ชาติ 

ความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ผลการ

เรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

ข้อก าหนดของหลกัสตูร 

คณุภาพของบคุลากร

สายวชิาการ 

การประกนัคณุภาพการเรียนการสอน 

อตัราการจบ

การศกึษา 

โครงสร้างและเนือ้หา

ของหลกัสตูร 

คณุภาพของบคุลากร

สายสนบัสนนุ 

กลยทุธ์ในการเรียน

การสอน 

คณุภาพของ

ผู้ เรียน 

กิจกรรมพฒันาบคุลากร ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

การประเมนิผู้ เรียน 

การสนบัสนนุและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน 

สิง่อ านวยความสะดวก

และโครงสร้างพืน้ฐาน 

อตัราการตกออก เวลาในการจบ

การศกึษา 
การใช้บณัฑิต การวิจยั 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ผลการ

เรียนรู้ท่ี

คาดหวงั 

ข้อก าหนดของ

หลกัสตูร 

โครงสร้างและ

เนือ้หาของหลกัสตูร 

กลยทุธ์ในการเรียน

การสอน 

การประเมินผู้ เรียน 

คณุภาพของบคุลากร

สายวิชาการ 

คณุภาพของบคุลากร

สายสนบัสนนุ 

คณุภาพและการ

สนบัสนนุแก่ผู้ เรียน 

สิง่อ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพของคณุภาพ 

ผลผลิต 

ผลสมัฤทธ์ิ 

การประกนัคณุภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดบั (นานา)ชาติ 
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ภาพท่ี 1.8 แสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรฉบับที่ 

1, 2 และ 3 

ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของผลการ

เรียนรูท้ี่คาดหวัง 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 

3. เนื้อหาของหลักสูตร 3. โครงสร้างและเนื้อหา

ของหลักสูตร 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของ

หลักสูตร 

4. การจัดการหลักสูตร 4. กลยุทธ์ในการเรียนการ

สอน 

4. กลยุทธ์ในการเรียนการ

สอน 

5. แนวคิดเกีย่วกับการสอน

และกลยุทธ์ในการเรยีน 

5. การประเมนิผู้เรยีน 5. การประเมนิผู้เรยีน 

6. การประเมินผู้เรียน 6. คุณภาพของบุคลากร

สายวิชาการ 

6. คุณภาพของบุคลากรสาย

วิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากร 7. คุณภาพของบุคลากร

สายสนับสนุน 

7. คุณภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

8. คุณภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

8. คุณภาพของผู้เรียน 8. คุณภาพของผู้เรียนและ

การสนับสนุน 

9. คุณภาพของผู้เรียน 9. การให้ค าปรึกษาและ

การสนับสนุนผู้เรียน 

9. ส่ิงอ านวยความสะดวก

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. การให้ค าปรึกษาและการ

สนับสนุนผู้เรียน 

10. ส่ิงอ านวยความสะดวก

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. การเพิม่ประสิทธภิาพ

ของคุณภาพ 

11. ส่ิงอ านวยความสะดวก

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

11. การประกนัคุณภาพการ

สอนและกระบวนการการ

เรียนรู ้

11. ผลผลิต 
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ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

12. การประกนัคุณภาพการ

สอนและกระบวนการการ

เรียนรู ้

12. กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร 

 

13. การประเมินผลผู้เรียน 13. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

14. การออกแบบหลกัสูตร 14. ผลผลิต  

15. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 15. ความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

16. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

  

17. ผลผลิต   

18. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

  

ภาพท่ี 1.8 ความเปลี่ยนแปลงของเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 2. รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 รูปแบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาพ 2.1) เริ่มต้น

ด้วยความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการเหล่านี้น าไปสู่การสร้างเป็นผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังซ่ึงเป็นส่ิงที่ขับเคลื่อนหลักสูตร ข้อมูล 4 แถวในช่วงกลางของรูปแบบและข้อมูล

ในแถวที่ 1 น าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับวิธีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปใส่ในหลักสูตร และ

วิธีการที่จะท าให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นจะบรรลุผลได้โดยการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน

และการประเมินผู้เรียน 

 ข้อมูลในแถวที่ 2 แสดงถึง “ปัจจัยน าเข้า” ในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาย

วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน รวมถึงส่ิงอ านวย

ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ในแถวที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพหลักสูตร ครอบคลุม

ถึงการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

คุณภาพของการให้บริการสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดจนข้อมูลป้อนกลับของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลแถวที่ 4 เน้นที่เรื่องของผลผลิตของหลักสูตร รวมถึงอัตราการส าเร็จการศึกษา

และการตกออก ระยะเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา การใช้งานบัณฑิต การวิจัยและ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ข้อมูลในแถวสุดท้ายกล่าวถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและหลักสูตร 
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 รูปแบบของ AUN-QA นี้ส้ินสุดที่การบรรลุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือแสวงหา

ระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 

 

ภาพ 2.1 รูปแบบของ AUN-QA ฉบบัท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ผล
กา
รเรี
ยน
รู้ที่
คา
ดห
วงั

 

ข้อก าหนดของ

หลกัสตูร 

โครงสร้างและ

เนือ้หาของหลกัสตูร 

กลยทุธ์ในการเรียน

การสอน 

การประเมินผู้ เรียน 

คณุภาพของบคุลากร

สายวิชาการ 

คณุภาพของบคุลากร

สายสนบัสนนุ 

คณุภาพและการ

สนบัสนนุแก่ผู้ เรียน 

สิง่อ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพของคณุภาพ 

ผลผลิต 

ผลสมัฤทธิ์ 

การประกนัคณุภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดบั (นานา)ชาติ 
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รูปแบบของ AUN-QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 

5. การประเมินผู้เรียน 

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน 

9. โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 

10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตาราง เพ่ือความสะดวก

ในการน าไปปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ย่อย 

ตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ์ย่อยบอกถึงข้อความที่ตรงกับในตาราง มีค าอธิบายค าส าคัญที่

สามารถน าไปใช้ได้ รวมถึงมีค าถามวินิจฉัยและแหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส าหรับเกณฑ์

ย่อยในการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรจะแสดงอยู่ในภาคผนวก ก 
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ควำมสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภำพ AUN QA 
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2.1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 1 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุก

รายวิชาในหลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ

ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่

เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่า

ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น การเขียน การพูด 

การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 1 - เกณฑ์ย่อย 

1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

[1,2] 

       

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

ทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        
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ค ำอธิบำย 

 การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based education – OBE) หมายถึง การออกแบบ

หลักสูตรบนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จหลักสูตร 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจต

คติ และอุปนิสัยในการคิด ส่ิงที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดง

ออกมาในรูปของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงน าไปสู่การ

สร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก  มากกว่า

จุดมุ่งหมายของผู้สอนที่มักจะเขียนในรูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ควรจะเขียนในส่ิงที่กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถท า

ให้เกิดผลลัพท์ท่ีสังเกตุและวัดประเมินได้ 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไร 

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรคืออะไร 

- หลักสูตรมีวิธีก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างไร 

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ หรือ

ภาควิชาหรือไม่ 

- ตลาดแรงงานมีส่วนช่วยในการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หรือไม่ 

- เนื้อหาของหลกัสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด 

- หลักสูตรได้ระบุถึงความสามารถที่จ าเป็นในงาน (Job profile) ไว้อย่างละเอียด

หรือไม่ 

- บุคลากรและนักศึกษารับรู้ผลการเรียนที่คาดหวังได้อย่างไร 

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถวัดประเมินผลและบรรลุได้หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้มากน้อยเพียงใด 

- มีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นระยะหรือไม่ 

- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังน าไปสู่การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อย่างไร (เช่น ความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด) 
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แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของ

วิชา รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้รับรู้ 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง ซ่ึงประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง

กระบวนการการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่

แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการ

เรียน 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 2 - เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

[1, 2] 

       

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 

2] 

       

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนด

ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

 โครงสร้างรายวิชา 
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 เมทริกซ์ทีแสดงวิธีการที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่าน

รายวิชา และ 

 รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ 

ข้อก าหนดของหลักสูตร มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่

หลักสูตรพัฒนาข้ึน 

 ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่

สามารถน าไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตรจึงควร

ระบุถึงองค์ประกอบต่างๆที่หลักสูตรก าหนดข้ึนเพ่ือให้บรรลุ  ข้อก าหนดของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ให้สถาบันและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนความเห็นและผล

สะท้อน เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรอง

ว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นส่ิงยืนยันว่าผู้ออกแบบ

หลักสูตรทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะท าให้

บรรลุผลได้อย่างไร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย 

 เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร 

และ 

 เป็นพื้นฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา

เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่ต้องการ ได้มากน้อยเพียงใด 

ข้อก าหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 สถาบันที่อนุมัติ 

 สถาบันที่ท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันที่อนุมัติ) 
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 รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 

 ช่ือคุณวุฒิ 

 ช่ือหลักสูตร 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร 

 การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้ง

ภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต 

เป็นต้น 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตร 

รายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 

 ช่ือรายวิชา 

 ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อน และ จ านวนหน่วยกิต เป็นต้น  

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

 กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

 ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

 การวัดประเมินผลนักศึกษา 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- หลักสูตรและรายวิชาสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 

- ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีเอกสารประกอบอะไรบ้าง 

- หลักสูตรและรายละเอียดของวิชาเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อก าหนดของหลักสูตรได้หรือไม่ 

- การทบทวนข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีกระบวนการอย่างไร 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 
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 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือเล่มหลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.3. โครงสร้ำงและเน้ือหำของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความ

เช่ือมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาใน

หลักสูตรมีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการ (ซ่ึง

กันและกัน) 

4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจน 

ตั้งแต่รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 

5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขา

เฉพาะทาง รวมถึงมีการน าเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร 

6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและ

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 3 - เกณฑ์ย่อย 

3 โครงสร้ำงและเน้ือหำของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง [1] 

       

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ

ในหลักสูตรฺเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 

       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูร

ณาการและทันต่อยุคสมัย  [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        
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ค ำอธิบำย 

การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียก

กระบวนการดังกล่าวว่า “ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง” (constructive alignment)   ค าว่า 

“เชิงโครงสร้าง” (constructive) หมายถึงแนวคิดที่ ว่าผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้าง

ความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความสอดคล้อง” หมายถึง 

สถานการณ์ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกันเพ่ือให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาต่างๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้ 

 การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

 การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 

- มีการออกแบบหลักสูตรอย่างไรเพ่ือให้มีความสอดคล้องระหว่างรายวิชาพื้นฐาน

และรายวิชาเฉพาะทาง  

- เนื้อหาของหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้

และทักษะเฉพาะทางหรือไม่ 

- มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างไร  

- หลักสูตรเลือกใช้โครงสร้างในปัจจุบันเพราะอะไร 

- ที่ผ่านมา มีการปรับเปล่ียนแผนการศึกษาในเชิงโครงสร้างหรือไม่ หากมี เป็น

เพราะอะไร 

- หลักสูตรส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย การเคล่ือนย้ายนักศึกษา และ /หรือ

การศึกษาข้ามพรมแดนหรือไม่ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทาง

ในส่วนของวิชาบังคับและวิชาเลือกมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- การศึกษาตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาเท่าใด 
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- แต่ละรายวิชา ใช้ระยะเวลาเรียนและมีความต่อเนื่องกันอย่างไร มีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่ 

- เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาคืออะไร 

- หลักสูตรมีวิธีในการเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างไร

เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสูตร 

 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ 

 เอกสารแสดงความเห็นและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.4. กำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 4 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ปรัชญาการศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียน

การสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญา

การศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียน 

รวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย 

2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกล

ยุทธ์ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์

การเรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 

4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรยีนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ

เรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกถึงความรบัผิดชอบตอ่การเรียน โดย 

ก. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรยีนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรยีนแต่ละคนมีส่วนร่วม 

ต่อกระบวนการเรียนรู้ และ 

ข. มีหลักสตูรที่ยืดหยุ่นและเอ้ือให้ผู้เรยีนสามารถเลือกเน้ือหารายวิชา แผนการ

ศึกษา กลวิธีในการประเมนิผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรยีนได้ 

6. กลยุทธ์การเรยีนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จกัวิธี

แสวงหาความรู้และปลูกฝงัให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถาม

อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใชข้้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ 

และลงมือปฏบิัติ เปน็ต้น) 
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เกณฑ์คุณภำพท่ี 4 - เกณฑ์ย่อย 

4 กลยุทธ์กำรเรียนและกำรสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1  ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้

มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1] 

       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ

บรรลุผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 

5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  [6] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการ

ท างานวิจัย ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ 

นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรู้และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาว มีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการ

สร้างความหมายมากกว่าการท่องจ า 

- ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้า

ด้วยกัน การเรียนรู้ที่หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

เข้าด้วยกันได้ 

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้อ่ืน 

และสามารถเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
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- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถสร้าง

และพิสูจน์แนวความคิดและการกระท าของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน 

- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

(lifelong learners) 

ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ  

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและ

อารมณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้า

ด้วยกัน 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

การเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนข้ึนอยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควร

พิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีเหมาะสม 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและบุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ได้หรือไม่  

- มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  มีโครงการนักศึกษา

แลกเปลี่ยน หรือไม่ 

- การสอนโดยภาควิชาอ่ืนเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ 

- กลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ใช้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หรือไม่ 

- มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร  

- มีวิธีการประเมินการเรียนการสอนอย่างไร  วิธีการประเมินที่เลือกใช้เหมาะสมกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาหรือไม่  และวิธีการประเมินผลมีความ

หลากหลายและเพียงพอหรือไม่ 

- กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้มีอุปสรรคหรือไม่  เช่น จ านวนนักศึกษา โครงสร้าง

พื้นฐาน ทักษะการสอน  เป็นต้น 
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ค าถามวินิจฉัยส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย: 

- ผู้เรียนมาติดต่อเพ่ือท าการวิจัยครั้งแรกเมื่อใด 

- การศึกษาและการวิจัยในหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 

-  ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรได้อย่างไร 

ค าถามวินิจฉัยส าหรับกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกงานและ/หรือการบริการ

ชุมชน: 

- การฝึกงานถือเป็นข้อบังคับหรือเป็นทางเลือก 

- การฝึกงานหรือการบริการชุมชนมีหน่วยกิตจ านวนเท่าใด 

- ระดับของการฝึกงานและ/หรือการบริการชุมชนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ 

- ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการชุมชนของหลักสูตรอย่างไร 

- ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกงานอย่างไร 

- มีปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานหรือไม่ ถ้ามี สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

- ผู้เรียนได้รับการดูแลและฝึกอย่างไร 

- มีการวัดประเมินผลอย่างไร 

แหล่งอ้ำงอิง 

 ปรัชญาการศึกษา 

 เอกสารแสดงการจัดการเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานที่

และการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น  

 ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 

 การเรียนออนไลน์ 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 รายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน 

 บันทึกความเข้าใจ 
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2.5 กำรประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์คุณภำพท่ี5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 

 การรับเข้านักศึกษาใหม่ 

 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 

 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่

หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์

ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและ

รายวิชาวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และ การ

ประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์

ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด

เกรด ควรท าให้ชัดเจนและส่ือความท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 

5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมี

ความสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 

6. ควรระบุความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์

อักษรและมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทาง

ประเมินใหม่ๆได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ และน าไปใช้ใน

การทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ 
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เกณฑ์คุณภำพท่ี 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 กำรประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิ

ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั [1, 2] 

       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ

ประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการ

ประเมิน  ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มี

ความชัดเจนและส่ือสารใหผู้้เรียนรับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการ

ประเมินเพ่ือยืนยันความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและความ

โปร่งใสในการประเมนิผู้เรยีน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนทีเ่หมาะสม

แก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรูถ้ึงสิทธิ์เกี่ยวกบักระบวนการอุธรณ์ [8]        

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

 การประเมินผู้ เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ผลของการประเมินส่งผลโดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน  ดังนั้นจึง

ต้องด าเนินการอย่างเช่ียวชาญและค านึงถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ  

การประเมินยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งในด้านประสิทธิภาพการสอนและการ

สนับสนุนผู้เรียน การประเมินผู้เรียนควรจะต้อง : 

 ได้รบัการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมนิผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน 

และการประเมินผลสรปุ รวมทั้งมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเปน็

ลายลักษณ์อักษร  
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 ด าเนินการโดยบุคคลทีเ่ข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนทีม่ี

ต่อสัมฤทธิผลทางด้านความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกบัคุณสมบตัิทีก่ าหนดไว้ ถ้า

เป็นไปได้ การประเมินไม่ควรประเมินโดยผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

 พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆท่ีเป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 

 ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุท่ีสมควร

ลดหย่อนผ่อนโทษของผู้เรียน 

 ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามขั้นตอนที่สถาบัน

ก าหนด 

 อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินทีใ่ช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไร

หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขการประเมินแบบใด  การประเมนิคาดหวังอะไร รวมถึง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- มีการประเมินนักศึกษาใหม่เม่ือแรกรับเข้าหรือไม่ 

- มีการประเมินนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

- การประเมินครอบคลุมเนื้อหาของหลักสตูร และวัตถุประสงค์ของรายวิชาและ

หลักสูตรโดยรวมมากน้อยแค่ไหน  

- เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือไม่ 

- มีการใช้วิธกีารประเมนิท่ีหลากหลายหรือไม่ อะไรบ้าง 

- เกณฑ์การผ่านหรือตกชัดเจนหรือไม่ 

- เกณฑ์การประเมินชัดเจนหรือไม่ 

- มีมาตรการป้องกันเพ่ือยืนยันความเปน็ปรนัยในการวัดผลหรือไม่ 

- ผู้เรียนพึงพอใจกับกระบวนการหรือไม่ มีการร้องเรียนอะไรจากผู้เรียนบ้าง 

- มีกฎส าหรับการประเมนิซ้ าท่ีชัดเจนหรือไม่และผู้เรียนพึงพอใจหรือเปล่า 

การประเมินผู้เรียนส าหรับผลงานจบ เช่น วิทยานิพนธ์ หรือโครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 

ทักษะและความสามารถของตนเพ่ือปรับองค์ความรู้ไปใชใ้นสถานการณใ์หม่ที่เหมาะสม 

- มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนส าหรับประเมินผลงานจบหรือไม ่

- ใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการพิจารณาผลงานจบ 
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- การเตรยีมการท าผลงานจบเกี่ยวข้องกบัอะไรบ้าง ทั้งเนื้อหา ขั้นตอนและทักษะ 

- ระดับของผลงานจบเป็นทีพึ่งพอใจหรือไม่ 

- มีอุปสรรคเกิดข้ึนในการท าผลงานจบหรือไม่ ถ้ามีเพราะสาเหตุใด 

- ผู้เรียนไดร้ับการชี้แนะ อย่างไร 

แหล่งข้อมูล 

 ตัวอย่างการประเมินในหลักสูตร โครงงาน วิทยานิพนธ์ ข้อสอบปลายภาค ฯลฯ 

 เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 แผนการให้คะแนน 

 กระบวนการกลั่นกรอง 

 ขั้นตอนการอธุรณ ์

 ข้อมูลจ าเพาะของรายวิชาและหลักสูตร 

 เกณฑ์การทดสอบ 
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2.6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสาย

วิชาการ รวมถึง การสืบทอดต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่ง  การจัดสรรบุคลากร การ

ส้ินสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของ

บุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการ

วิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและ

ภาระงานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรที่มี

ความสามารถจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่

เหมาะสมให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 พัฒนาและใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 

 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอน

ได้ 

 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การสรรหาและการเล่ือนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดย

พิจารณาจากการสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่

เข้าใจตรงกัน 

6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญ 

7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร โดยค านึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 
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8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ

อย่างเป็นระบบ และน าไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนา

ตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 

9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพ่ือ

กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอด

ต าแหน่ง เล่ือนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่

ต าแหน่ ง  การ ส้ินสุดต าแหน่ ง  และแผนการเกษียณ) 

ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการ

บริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวน

นักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตาม 

ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย 

และการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซ่ึง

ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทาง

วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเล่ือน

ต าแหน่งบุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 

5, 6, 7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย

วิชาการ [3] 
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6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร 1 2 3 4 5 6 7 

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการของบุคลากร  [8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการ

ยอมรับถูกน ามาใช้เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและ

จ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพ่ือ

การพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม        

 

ค ำอธิบำย 

 บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน บุคคล

เหล่านี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทีต่นเองสอน มีทักษะและประสบการณท์ีจ่ะถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขตบริบทการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าผล

การประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

 คุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ข้ึนอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังข้ึนอยู่กับ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกด้วย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษา 

ความเข้าใจ ความช านาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่สอน ประสบการณ์ ทักษะการสอน 

รวมถึงจรรยาบรรณที่มีต่อวิชาชีพ  บุคลากรสายวิชาครอบคลุมถึงอาจารย์ที่สอนเต็มเวลาและ

นอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากรสายวิชาแล้วสถาบันต้องก าหนด

ปริมาณบุคลากรสายวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสถาบัน โดยก าหนด

ขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent - FTE) และ

อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา 
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หน่วยนับภำระงำน Full-Time Equivalent (FTE) 

 ในการค านวณ หน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนด

ภาระการเรียนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียน

นักศึกษานอกเวลา และภาระการสอนบุคลากรของคณะที่ต่อนักศึกษานอกเวลาเป็นจ านวน

ร้อยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ 

 มีหลายวิธีในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) และสถาบันควรก าหนดวิธีการ       

ตัวแปร และข้อสมมติฐานที่จะใช้ วิธีหนึ่งในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) คือ ยึด

ต้นทุนด้านเวลา เช่น ถ้า1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของ

บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 40) วิธีการ

ที่ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลา สามารถน ามาใช้ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของ

นักศึกษาได้อีกด้วย เช่น ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ดังนั้นค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมงในชั้นเรียนต่อสัปดาห์

จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20)  

 วิธีการอ่ืนในการค านวณค่า FTE คือ ยึดภาระงานสอน เช่น ถ้าภาระการสอนภาคปกติ

เต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการคือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้นแต่ละวิชามีค่า 0.25 FTE 

(หน่วยนับภาระงาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น 

ค่า FTE(หน่วยนับภาระงาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียน

ของนักศึกษาสามารถใช้การค านวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน)  ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า

1 FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ที่นักศึกษาต้องเรียนคือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น

ค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน)ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จะเป็น 

0.75 (18 หารด้วย 24) 
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ตำรำง 2.3 ระบุตัวเลขบคุลำกรสำยวิชำกำรและค่ำ FTE (หน่วยนับภำระงำน)  ใน 5 

ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

ประเภท ชาย หญิง รวม 

 

จ านวนร้อยละ

ของปริญญาเอก 

จ านวนพนักงาน ค่า FTE 

ศาสตราจารย ์      

รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      

อาจารย์ประจ า      

อาจารย์พเิศษ      

ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พเิศษ      

รวม      

 

อัตรำส่วนบคุลำกรต่อจ ำนวนนักศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีนี้คือ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน)  ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการ

ต่อตัวเลขค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) นักศึกษาที่ลงทะเบียน จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้คิด

จ านวนเวลาท่ีใช้ในการติดต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สถาบันคาดว่าควรได้รับ  

ระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมาตามตาราง2.4 

ตำรำง 2.4 อัตรำส่วนบคุลำกรต่อจ ำนวนนักศึกษำ (ระบุวิธีกำรที่ใช้ค ำนวณค่ำ FTE 

- หน่วยนับภำระกำรเรยีน) ของนักศึกษำ) 

ปีการศึกษา รวมคา่ FTE (หน่วยนับภาระงาน) 

ของบุคลากรสายวชิาการ 

รวมคา่ FTE (หน่วยนับภาระการ

เรียน) ของนักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ

จ านวนนักศกึษา 
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ผลงำนวิจัย 

 การวิจัยคือผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆของงานวิจัย (เช่น 

ผลงานตีพิมพ์ งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ท่ีลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการ

ควรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  บอกข้อมูลประเภทและจ านวนของการ

เผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมาตามตาราง2.5 

ตำรำง 2.5 ประเภทและจ ำนวนของกำรเผยแพร่งำนวิจัย 

ปีการศึกษา ประเภทผลงานตีพมิพ์ รวม ตัวเลขผลงาน

ตีพมิพต์่อ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

ในสถาบนั ระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค ระดับ

นานาชาต ิ

       

       

       

       

       

 

ค ำถำมวินิจฉัย 

บุคลากรสายวิชาการ: 

- บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและคุณสมบัติในงานของตนหรือไม ่

- ความรู ้ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการเหมาะสมใน

การสร้างหลกัสูตรหรือไม ่

- อะไรคือความท้าทายที่สถาบันต้องเผชิญในส่วนของทรพัยากรบุคคล เช่น การ

จ าแนกอายุ ความยุ่งยากในการเติมเต็มต าแหน่งว่าง หรือการดึงดูดบุคลากรสาย

วิชาการที่มีคุณสมบตัติามต้องการ สถาบันจัดการกับความท้าทายนี้อย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการมีผูจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาโทและเอกจ านวนเท่าไหร่ 

- การจ้างงานบคุลากรสายวิชาการทั้งด้านสอนและวิจัยด าเนินตามนโยบายอะไร 

- มีความพยายามสร้างพ่ีเลี้ยงด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ หรือไม่ 

- มีนโยบายด้านการสัมมนา การก ากบัดูแลรายงาน  หรือการฝกึงานหรือไม่ 
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- บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับภาระงานสอนหรือไม่ 

- อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ 

- ค าอธิบายในด้านบทบาท ความรบัผิดชอบ เสรภีาพทางวิชาการ และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ กล่าวว่าอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการประเภทใด  ผลงานเหล่านี้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์และพันธกจิของมหาวิทยาลยัและคณะหรอืไม่ 

- เงินสนับสนุนงานวิจยัอยู่ในระดับไหน และถูกใชใ้ห้เปน็ประโยชน์ได้อย่างไร 

- ผลงานตีพิมพ์มีจ านวนเท่าไหร่ เป็นผลงานระดบัชาติ ภมูิภาค หรือนานาชาติ 

การบริหารจัดการบุคลากร: 

- มีการวางแผนก าลังคนในบคุลากรสายวิชาการอย่างไร 

- ภาควิชามีระบบโครงสร้างการบริหารจดัการบุคลากรท่ีชัดเจนหรอืไม ่

- มีการตั้งเกณฑ์ในการสรรหาและเล่ือนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการหรือไม่ 

- มีระบบการบริหารผลการปฏบิัติงานหรอืไม ่

- มีแผนการสืบทอดส าหรับผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งทีเ่กี่ยวกับการควบคุมและการบริหาร

จัดการงานในองค์กรอย่างไร 

- มีแผนพฒันาความก้าวหนา้ทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายวิชาการอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับนโยบายการบริหารงานบุคคลหรือไม่ 

- มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรสายวิชาการในอนาคต

อย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการได้รับการเตรียมพรอ้มด้านภารกจิงานสอนอย่างไร 

- การจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรสายวิชาการได้รับการควบคุมและประเมิน

หรือไม ่

การฝึกอบรมและพัฒนา: 

- ใครเป็นผู้รบัผิดชอบการฝึกอบรมและกิจกรรมพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 

- มีแผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไร มีการวนิิจฉัยความ

ต้องการในการฝึกอบรมอย่างไร 

- แผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาสะท้อนถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัยและคณะหรือไม ่



39 
 

- มีระบบในการพัฒนากลยทุธ์และความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรสาย

วิชาการหรือไม่ 

- มีการก าหนดชั่วโมงการฝกึอบรม และจ านวนสถานที่ฝกึอบรมส าหรับบุคลากร

สายวิชาการต่อปีอย่างไรบ้าง 

- มีการก าหนดอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนหรืองบประมาณส าหรับฝึกอบรม

บุคลากรสายวิชาการเท่าใด 

แหล่งข้อมูล 

 แผนก าลังคน 

 การกระจายก าลังของคณะ ในแง่ของอายุ เพศ และความเช่ียวชาญ เป็นตน้ 

 แผนอาชีพและการรบัช่วงต่อ 

 เกณฑ์การรับสมัคร 

 คุณสมบัติบุคคลากร 

 การวิเคราะหค์วามต้องการในการฝึกอบรม 

 แผนและงบประมาณการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

 การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer review) และ ระบบการประเมินผลการ

ปฏบิัติงาน (appraisal system) 

 ความคิดเหน็จากนกัศึกษา 

 รางวัลและโครงการที่ได้รบัการยอมรับ 

 ภาระงานบุคลากร 

 แผนภูมิองค์กร 

 นโยบายการบริหารงานบคุคล 

 คู่มือบุคลากร 

 ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 สัญญาจ้างงาน 

 ข้อมูลวิจัยและตีพิมพ ์

 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ระดับชาตแิละ/หรือระดบัวิชาชีพ 
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2.7   คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 7 

1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 

หรือการวางแผนความตอ้งการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและ

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการ

แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเล่ือนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนด

บทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติ และประสบการณ์   

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้าง

ความมั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนด และการ

ให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากร

สายสนับสนุน และมีการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่

ตอบสนองความจ าเป็นพบ  

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและ

สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 7 –เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 

(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการ

วิชาการ [1] 
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7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และ

เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และ

การเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]  

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย

สนับสนุน [3] 

       

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรสายสนับสนุน และด า เนินกิจกรรมเ พ่ือ

ตอบสนองความต้องการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบตังิานรวมถงึการตอบแทนและการ

เห็นคณุค่า การยอมรับ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย  

คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไร

ก็ตามบุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่

จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้  คือ บุคลากรที่บริหาร

จัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และงานบริการนักศึกษา 

ใช้ตารางที่ 6.2 เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษาล่าสุด 
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ตำรำงท่ี 6.2 จ ำนวนบุคลำกำรสำยสนับสนุน (ระบุวันท่ีอ้ำงอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนุน ระดับการศึกษาสูงสุดทีส่ าเร็จ จ านวนทั้งหมด 

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด      

บุคลากรห้องปฏบิัตกิาร      

บุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

บุคลากรดา้นงานบริหารงาน

บุคคล 

     

บุคลากรดา้นงานบริการ

นักศึกษา (ระบปุระเภทงาน

บริการ) 

     

จ านวนทั้งหมด      

 

ค ำถำมวินิจฉัย 

บุคลากรสายสนับสนุน: 

- บุคลากรสายสนับสนุนเปน็บุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

งานหรือไม่ 

- สมรรถนะและความช านาญงานของบุคลากรสายสนบัสนุนนัน้เหมาะควรแก่ความ

ต้องการแล้วหรือไหม 

- อุปสรรคในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมีอะไรบ้าง 

- นโยบายอะไรท่ีใช้ด าเนินการจ้างงานบุคลากรสายสนบัสนุน 

- บุคลากรสายสนับสนุนพอใจกับบทบาทหน้าที่ของตนหรือไม ่

การบริหารจัดการบุคลากร: 

- มีการด าเนนิการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร 

- มีการสร้างเกณฑ์การสรรหาและเล่ือนขั้นบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่ 

- มีระบบการบริหารผลการปฏบิัติงานหรอืไม ่

- แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคืออะไร 
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การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร: 

- ใครรับผิดชอบกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

- กระบวนการ แผนการพัฒนาและการฝกึอบรมมีอะไรบ้าง แล้วใช้วิธีใดหาความ

ต้องการในการฝึกอบรม 

- มีระบบพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่ 

- จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต่อปี

คือเท่าไร 

- เงินเดือนหรืองบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรรส าหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร

สายสนับสนุนมีอัตราร้อยละเท่าไร 

แหล่งข้อมูล  

 แผนอัตราก าลังบุคลากร 

 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร 

 คุณสมบัติบุคลากร 

 การวิเคราะหค์วามต้องการในการฝึกอบรม 

 แผนการพัฒนาการฝกึอบรมและงบประมาณ 

 ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

 ข้อมูลป้อนกลบัจากนักศึกษา 

 แผนการให้คา่ตอบแทนและการยกย่องชมเชย 

 แผนภูมิองค์กร 

 นโยบายทรัพยาการบุคคล 

 คู่มือบุคลากร 

 ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 สัญญาการจ้างงาน 
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2.8 คุณภำพผู้เรียน (Student Quality) 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 8 

1. มีการก าหนด การส่ือสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและ

เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่

เพียงพอ โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการ

เรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและ

ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น 

4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของ

นักศึกษา และการบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและ

ความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้

ของนักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และ

จิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคล

ด้วย 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 8 –เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภำพนักศึกษำ และ กำรสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 มีการก าหนด การส่ือสาร และการประกาศนโยบาย

การรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษา

เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

[1]  

       

8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและ

เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2] 
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8 คุณภำพนักศึกษำ และ กำรสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา 

และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ

สนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน

และความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 

[4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่

สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึง

สุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยู่กับคณุภาพของนักศกึษาท่ีรับเข้าเรียน นัน่หมายความว่า

คุณภาพนักศึกษาทีร่ับเข้ามานั้นเป็นส่ิงส าคัญ 

กำรรับนักศึกษำ: 

- สรุปรายละเอียดนักศกึษาชัน้ปทีี่ 1 ทีร่ับเข้าในตารางที ่2.7 

- สรุปจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสตูรทั้งหมดตามตารางท่ี 2.8 

ตำรำงท่ี 2.7 กำรรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ( 5 ปีกำรศึกษำล่ำสุด) 

ปีการศึกษา ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนที่รบัเข้า/จ านวนที่ลงทะเบยีน 
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ตำรำงท่ี 2.8 จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด (5 ปีกำรศึกษำล่ำสุด) 

ปีการศึกษา นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 >ชั้นปีที ่4 รวม 

       

       

       

       

       

 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- คุณภาพนักศึกษา 

- มีการก ากบัดแูลและวิเคราะห์นักศึกษาทีร่ับเข้ามาอย่างไร 

- นักศึกษาได้รบัการคัดเลือกอย่างไร 

- ใช้นโยบายอะไรในการรับนักศึกษาเข้าเรียน มีจุดประสงค์ที่จะเพิม่หรือรักษา

จ านวนท่ีรับเข้าให้คงท่ีใช่หรือไม่ เพราะอะไร 

- ใช้วิธีการใดเพ่ิมคุณภาพและปริมาณนักศึกษาทีร่ับเข้า แล้วผลกระทบจากวิธีการ

ดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

- หลักสูตรพิจารณาระดับผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาทีร่ับเข้าอย่างไร 

ความสามารถในการเรยีนหรือผลการศึกษา  

- ภาควิชามีระบบหน่วยกิตหรือไม่ แล้วคิดค านวณหน่วยกิตอย่างไร 

- มีการแบ่งภาระการเรยีนอย่างเท่าเทียมตลอดปีการศกึษาหรือภายในปีการศึกษา

ใช่หรือไม ่

- นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลางสามารถเรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ี

วางแผนไว้ได้หรือไม่ 

- มีตัวบ่งช้ีอะไรบ้างที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าและการเรียนของนกัศึกษา  
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การสนับสนุนนักศึกษา 

- ภาควิชามีระบบติดตามส าหรับบันทึกความก้าวหน้าทางการศึกษาและติดตาม

บัณฑิตที่จบไปหรือไม่ (เช่น แบบส ารวจตดิตามผล) 

- ใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทอะไรบ้างในการให้ข้อมูล การแนะน าและบูรณาการ

ส่ิงเหล่านีเ้ข้าไปในหลักสตูร 

- นักศึกษารับทราบแผนการเรียนอย่างไร 

- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ

ต่ าเปน็พิเศษหรือไม่ และด าเนินการอย่างไร 

- มีการสนับสนุนเฉพาะเพ่ือสร้างเสริมทักษะทางการศึกษาใหแ้กน่ักศึกษาทีม่ีปัญหา

หรือไม ่

- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาทีม่ผีลการเรียนดีแยกโดยเฉพาะหรือไม ่

- ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าปริญญานิพนธ ์(final project)ให้สมบูรณ์หรือไม่ 

แล้วนักศึกษาที่ติดขัดเรื่องการฝึกงานหรือปริญญานพินธ์สามารถได้รบัความ

ช่วยเหลืออย่างไร 

- นักศึกษาได้รบัค าแนะน าเรือ่งปัญหาทีเ่กดิข้ึนในการเลือกรายวิชา เปล่ียนรายวิชา 

การติดขัดหรือการเพิกถอนการเรยีนอยา่งไร 

- มีการให้หรือเตรียมข้อมูลด้านความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่นกัศึกษาอย่างไร 

- มีการตรวจสอบหามูลเหตุกรณีนักศึกษาอาจเรียนจบหลักสูตรล่าช้าหรือไม ่

- นักศึกษาพึงพอใจกับงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ ทีม่ีหรือไม่ 

แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

 แนวโนม้การรับนักศึกษาเข้าเรียน 

 ระบบหน่วยกิต 

 ภาระการเรียน 

 รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทีไ่ม่เกี่ยวข้องทางวชิาการ 

กิจกรรมนอกหลักสูตร การจบการศึกษา ฯลฯ 
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 กระบวนการรายงานและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักศกึษา 

 ข้อก าหนดงานบริการสนับสนุนนักศกึษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

 แผนการสอน การอบรมและการให้ค าปรึกษา 

 ข้อมูลป้อนกลบัจากนักศึกษาและการประเมินผลรายวิชา 
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2.9 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เกณฑ์คุณภำพท่ี  9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 

3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่

ศึกษาได้เหมาะสม 

4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

ก้าวหน้า 

5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร

และนักศึกษา 

6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ใน

พื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ

เรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ 

7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตราฐานด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และ ความ

ปลอดภัยรวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 9 – เกณฑ์ย่อย 

9 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ ใ ช้ในการเรียนการสอนและ

อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) 

เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย 

[1] 

       

9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [3,4] 

       

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2] 

       

9.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ
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9 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน 1 2 3 4 5 6 7 

และทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 

[1,5,6] 

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตราฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสใน

การเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

 ข้อก าหนดเรื่องส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนั้นควรสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ควรเช่ือมโยงกับ

กระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของความยืดหยุ่นหาก

จัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 

ค ำถำมวินิจฉัย 

- มีห้องเรียน หอ้งสัมมนา หอ้งปฏบิัติการ ห้องอ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์

เพียงพอหรือไม่ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรหรือไม่ 

- ห้องสมุดมีอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาและการท าวจิัยติดตั้งไว้เพยีงพอหรือไม่ 

- สามารถเข้าใช้ห้องสมุด(สถานที ่และ ชั่วโมงท าการ)ได้ง่ายใช่หรือไม่  

- มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับห้องปฏิบัตกิารรวมทั้งบุคลากรเพยีงพอหรือไม่ 

- ห้องปฏิบตัิการมีลักษณะตามความต้องการหรือไม ่

- อุปกรณ์การสอนและส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาและ

บุคลากรหรือไม ่

- อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีตอบสนองความจ าเป็น

ทางการศึกษาและการท าวิจัยหรือไม่ 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐานสง่เสรมิ หรือ ขัดขวางการด าเนินการ

ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 



51 
 

- งบประมาณทัง้หมดส าหรับอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือต่าง ๆ เพยีงพอหรือไม่ 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐานได้รบัการบ ารุงรักษาอย่างไร 

แหล่งข้อมูล 

 รายการส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณข์องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฯลฯ 

 บันทึกการจองส่ิงอ านวยความสะดวก อตัราการใช้สอย บันทกึช่วงเวลาเครื่องไม่

ท างาน/ช่วงเวลาให้บริการและชั่วโมงปฏบิัติ 

 แผนซ่อมบ ารงุ 

 แผนปรับปรุงและแผนการส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ 

 นโยบายด้านความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 

 แผนส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ข้อมูลป้อนกลบัจากนักศึกษาและบุคลากร 

 งบประมาณส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
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2.10 กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 

เกณฑ์คุณภำพท่ี  10 

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย

วิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล 

และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและ

เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 

5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ 

และงานบริการนักศึกษา) 

6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจาก

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประเมินและปรับปรุง

คุณภาพงาน 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี10 –เกณฑ์ย่อย 

10 กำรยกระดับคุณภำพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

[1] 

       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ

ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยืนยัน

ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 
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10 กำรยกระดับคุณภำพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการ

สอนให้ดีขึ้น [4] 

       

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและ   

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  

ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ

นักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล

ป้อนกลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับ

จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตอย่าง

เป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

 

ค ำอธิบำย 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

 ความรู้ ทักษะ และทัศนคตหิรือสมรรถนะของนักศึกษา 

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศกึษา รวมทั้ง 

 คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 

 การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การประกันคุณภาพและการปรับปรุง ซ่ึงมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศ 

    มีการสร้างและการรักษาความมั่นใจและความเช่ือถือแก่นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในระดับอุดมศึกษาผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรม

เสริมที่ท าให้มั่นใจว่าหลักสูตรนั้นได้รับการออกแบบที่ดี มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบเป็น

ประจ าเพ่ือรับประกันความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้ 

การประกันคณุภาพและการปรับปรุงหลกัสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง: 

- การก าหนดผลการเรียนรูท้ีค่าดหวัง 
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- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 

- ทรัพยากรสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ 

- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 

- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลบัจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค ำถำมวินิจฉัย 

การออกแบบและประเมินหลักสูตร: 

- ผู้รับผิดชอบการออกแบบหลักสูตรคือใคร 

- บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร

อย่างไร 

- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบและตรวจสอบหลักสตูรมีอะไรบ้าง 

- นวัตกรรมหลกัสูตรเกิดข้ึนอย่างไร ใครเป็นผู้เริ่มด าเนนิการ โดยมีพื้นฐานมาจากตัว

บ่งช้ีใด 

- หลักสูตรที่ออกแบบนัน้มีการด าเนนิการเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานกบั

สถาบันอืน่ ๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อใด 

- ภาควิชาเข้าร่วมเครือข่ายระดับนานาชาติใดบ้าง 

- การแลกเปล่ียนนักศึกษาเกิดข้ึนกับสถาบันต่างประเทศใด 

- หลักสูตรได้รบัความสนใจในต่างประเทศหรือไม ่

- มีโครงสร้างของการประกันคุณภาพหลกัสูตรหรือไม ่

- ใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพภายในและภายนอก 

- มีคณะกรรมการหลกัสูตรหรือไม่ มีบทบาทอะไรบ้าง 

- มีคณะกรรมการทเีกี่ยวข้องกับการจัดการสอบหรือไม่ มบีทบาทอะไรบ้าง 

- หลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ได้รับการประเมนิอย่างไร 

- มีการด าเนนิการประเมนิอย่างเปน็ระบบหรือไม่ 

- มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตทีไ่ด้จากงานวิจยักับการเรียนการสอนอย่างไร 

- นักศึกษามีส่วนในการประเมินหลกัสูตรและรายวิชาต่าง ๆ อย่างไร 

- มีการแจ้งผลการประเมินอย่างไร และแจ้งให้ใครทราบบ้าง 

- การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการออกแบบหลักสูตรนั้นมีการด าเนินการ

อะไรบ้าง 
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กลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับ 

 กลไก เช่น การส ารวจ การตอบแบบสอบถาม การติดตามผล การสนทนากลุ่ม การ

สนทนา ฯลฯ มักจะน ามาใช้เพ่ือรวบรวมปัจจัยน าเข้า (input) และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลบัที่ใช้รวบรวมปัจจัยน าเข้าและข้อมูลป้อนกลับจาก

บุคลากร นิสิต ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัญฑิตนั้นมีกลไกอะไรบ้าง 

- แนวทางทีใ่ช้รวบรวมข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รบัการจัดการและ

เป็นทางการหรือไม่ 

- คุณภาพของงานบริการสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้รับการ

ประเมินอย่างไร 

- วิเคราะห์และใช้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรงุอย่างไร  

แหล่งข้อมูล 

 การออกแบบ การทบทวน กระบวนการอนุมัติ และรายงานการประชุมหลักสตูร 

 ปัจจัยน าเข้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 การประกันคณุภาพการวัดผลและการสอบ 

 ผู้ตรวจประกันคุณภาพจากภายนอก 

 การเทียบเคียงสมรรถนะในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อมูลป้อนกลบัรายวิชาและหลักสูตร 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลบัในการปรับปรงุ 

 ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมลูป้อนกลับ 

 รายงานจากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม การสนทนา การติดตามผล ฯลฯ 
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2.11 ผลผลิต 

เกณฑ์คุณภำพท่ี 11 

1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเรียนจบ

การศึกษา การมีงานท า ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษาและ

งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต   และกลุ่มคนเหล่านี้

มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 

 

เกณฑ์คุณภำพท่ี10 –เกณฑ์ย่อย 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จ

การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉล่ีย

ในเรียนจบการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของ

บัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณ

ของการท าวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        



57 
 

ค ำอธิบำย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมิน

คุณภาพของกระบวนการเท่านั้นต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วย 

ในการประเมินคุณภาพของบัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง  อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  ระยะเวลาโดย

เฉล่ียในการเรียนจบการศึกษา และการได้งานท าของบัณฑิต ทั้งนี้งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็น

ผลผลิตที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาควรเป็น

งานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควร

วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมิน 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ามาวิเคราะห์และ

เทียบเคียงเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของ

ระบบประกันคุณภาพ 

อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำและอัตรำของกำรออกกลำงคัน 

ตาราง 2.9 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการส าเรจ็การศึกษาและอัตราของการออก

กลางคันของนักศึกษา 5 ชั้นปีล่าสุด ดังนี้  

ตำรำงท่ี 2.9 – อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำและอัตรำกำรออกกลำงคัน ( 5 ชั้นปีล่ำสุด) 

ปีการศึกษา (ชั้นปี) เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่จบ 

ปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ออกกลางคันระหว่างการศึกษา 

  3 ป ี 4 ปี มากกว่า 4 

ป ี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ขึน้ไป 
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ค ำถำมวินิจฉัย 

อัตราการส าเร็จการศกึษาและอัตราของการออกกลางคัน 

- สถาบันการศึกษามรีะบบทีม่ีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการตรวจสอบตดิตามอัตรา

การส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันหรือไม่ 

- สาขาวิชาคิดอย่างไรกับอตัราการส าเร็จการศึกษา หากอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ 

สาขาวิชามีมาตรการอะไรในการปรับปรุงอัตราการส าเร็จการศึกษาให้ดีขึ้น 

- อัตราการออกกลางคนัเปน็เท่าใด ทางสาขาวิชามีค าช้ีแจงเก่ียวกับการออก

กลางคันของนักศึกษาหรือไม่ 

- สาขาวิชาทราบหรือไม่ว่านกัศึกษาที่ออกกลางคันนั้นไปท าอะไร 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศกึษา 

- สาขาวิชาได้มีการคาดการณ์เวลาโดยเฉล่ียในการเรียนจบการศึกษาว่าใช้

ระยะเวลาเท่าใด 

- มาตรการอะไรที่ช่วยสง่เสรมิให้นักศึกษาเรียนจบการศึกษาและมาตรการอะไรที่

ย่นระยะเวลาในการจบการศึกษาให้สั้นลง 

- ผลกระทบจากมาตรการเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

คุณภาพของบัณฑิต 

- คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจหรือไม ่

- มาตรฐานท่ีบรรลุผลสอดคล้องกับมาตรฐานที่คาดหวงัหรือไม่ 

- เมื่อเรียนจบ บัณฑิตได้งานท าในทันทหีรอืไม ่อะไรคือโอกาสในการได้งานท าของ

บัณฑิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

การมีงานท าของบัณฑิต 

- อัตราของบณัฑิตทีห่างานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาในช่วง 5 ปทีี่

ผ่านมาคิดเปน็กี่เปอร์เซน็ต์ และอัตราของบัณฑิตที่หางานได้ภายใน 1 ปีคิดเป็นกี่

เปอร์เซน็ต ์
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- อัตราของบณัฑิตทีย่ังไม่มีงานท าช่วง 1 ปหีลังจากจบการศึกษาคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์

งานวิจยั 

- นักศึกษาท างานวิจัยประเภทใด และงานวิจัยเหล่านั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่

คาดหวัง และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะหรือไม่ 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บุคลากร 

- มีวิธีการหรือกลไกอะไรที่ให้บุคลากรแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อ

หลักสูตร ทรพัยากรทางการศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก กระบวนการ นโยบาย 

ฯลฯ 

- ตัวชี้วัดอะไรท่ีใช้เพื่อวัดผลและติดตามระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

- มีการวางแนวทางปฏิบตัิอะไรบ้างทีจ่ะเพ่ิมระดับความพึงพอใจของของบุคลากร 

และแนวทางเหล่านั้นมีประสิทธิผลหรือไม่  

นักศึกษา 

- สาขาวิชาได้มีการส ารวจว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิชา หลักสูตร การ

เรียนการสอน การสอบ ฯฯ 

- สาขาวิชามีวิธีการจัดการกบัข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนจากนกัศึกษาอย่างไร 

ศิษย์เก่า (บัณฑิต) 

- ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิตเกีย่วกับสมรรถนะทีบ่ัณฑิตพึง

ประสงค์มีอะไรบ้าง 

- ข้อมูลป้อนกลบัจากศิษย์เก่าจะน ามาใช้ในการปรับปรงุหลักสูตรอย่างไรบ้าง 

ตลาดแรงงาน 

- นายจ้างพอใจกับคณุภาพของบัณฑิตหรอืไม ่

- มีข้อร้องเรียนท่ีเฉพาะเจาะจงเรื่องใดบ้างเกี่ยวกบับัณฑิต 
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- จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบัณฑิตเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างหรือไม่ 

แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการและตัวช้ีวัดในการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 แนวโนม้ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 แบบสอบถามท่ีได้จากบณัฑิต ศิษย์เก่า นายจ้าง 

 รายงานด้านประชาสัมพนัธ์ 

 แบบสอบถามการภาวการณ์มีงานท า 

 สถิติการจ้างงาน 

 ข้อมูลป้อนกลบัของนายจ้าง 
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3.  กำรประเมินคุณภำพ 

3.1 ค ำน ำ 

การประเมินคุณภาพ หมายถึง ข้อตกลงทั่วไปที่น าแนวทางต่าง ๆ มาใช้ในการประเมิน

ศักยภาพของบุคคล ของกลุ่ม หรือขององค์กร อนึ่ง การประเมินตนเอง คือ กระบวนการ

ตรวจสอบหรือทบทวนคุณภาพศักยภาพของตนเองในระบบของสถาบันการศึกษาหรือในระดับ

หลักสูตร  

ส าหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศึกษานั้น หมายถึง การตรวจสอบวินิจฉัย

และการประเมินผลการสอน การเรียนรู้ และผลลัพธ์ ที่ข้ึนอยู่กับการตรวจสอบของหลักสูตร

โดยละเอียดทั้ ง ในเรื่องโครงสร้าง ทรัพยากรทางการศึกษา และประสิทธิผลของ

สถาบันการศึกษา ระบบหรือหลักสูตร เป็นต้น  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือระบุว่าสถาบันการศึกษา 

ระบบหรือหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

3.2 หน้ำท่ีและหลักกำรของกำรประเมินคุณภำพ   

การประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้น ามาใช้ควบคู่กับการ

ประเมิน การรับรอง หรือ การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก  ในหลาย ๆ กรณี การประเมิน

ตนเองเป็นการเตรียมการส าหรับการมาประเมินของผู้เช่ียวชาญจากภายนอก และรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ยังเป็นการให้ข้อมูลแกผู่้เชี่ยวชาญจากภายนอกเกีย่วกับสถาบัน หลักสูตร 

และระบบประกันคุณภาพ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันและบุคลากรในสังกัดท าความ

เข้าใจกับคุณภาพของระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานของตน 

การประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้เวลากับความทุ่มเทในการท างานและ

เวลาจากบุคลากร อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการประเมินตนเองที่ดีนั้นย่อมมีคุณค่า   ข้อมูล

และข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพจะมีประโยชน์และใช้เป็นหลักการให้กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่จะใช้ในการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการศึกษา 

หลักการเบื้องต้นที่ได้ระบไุวใ้นมาตรฐาน ISO 19011 มีความเก่ียวข้องกับการประเมิน

ตนเองและการประเมนิโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA: หลักการ 3 ประการท่ีเกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติ

ของผู้ประเมิน ได้แก่  
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 หลักปฏิบตัิด้านจรรยาบรรณ – เป็นรากฐานของความเป็นมืออาชีพ 

 การน าเสนอที่ยุตธิรรม  – คือ หน้าที่ทีต่อ้งรายงานการประเมนิตามจริงและ

ถูกต้องแม่นย า และ 

 ปฏบิัติงานอย่างมืออาชีพ – ใช้ความอุตสาหะและการพิจารณาตัดสินใจในการ

ประเมิน 

นอกจากน้ียงัมีหลักการอื่น ๆ อีก  2 ประการทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการประเมนิ คือ 

 ความเป็นอิสระ – เป็นพืน้ฐานส าหรบัความเสมอภาคและความเปน็กลางของการ

สรุปการประเมิน และ 

 หลักฐาน  – เป็นพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลในการสรุปการประเมินที่น่าเช่ือถือและ

น ามาใช้ได้ในครั้งต่อไปในกระบวนการประเมินที่เป็นระบบ   นอกจากนี้ หลักฐาน

ต่าง ๆ นั้นข้ึนอยู่กันบันทึกและรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน

และควรจะต้องเป็นจริงตรวจสอบได้ 

การยึดหลกัการเบื้องต้นเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีต้องท าก่อนเพ่ือท่ีจะก าหนดกระบวนการการ

ประเมินและผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือซ่ึงมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

ประเดน็ที่ควรพิจารณาก่อนท่ีจะท าการประเมินตนเอง 

 จะต้องวางแผนการจัดการ ซ่ึงหากมีการจัดการที่ดีแล้วจะช่วยให้การประเมิน

ตนเองเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่จ าเป็นต่อระบบการประกันคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ   การประเมินตนเองจะน าไปสู่ความเข้าใจแบบแผนขั้นตอนการ

ด าเนินงานและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 

 การได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่ในเรื่องการจัดการของการประเมินตนเองนั้นไม่

เพียงพอ  ทั้งองค์กรต้องเตรียมตัวเองในเรื่องของการประเมินตนเอง การประเมิน

คุณภาพนั้นเป็นมากกว่าการประเมินศักยภาพของหลักสูตร แต่ยังหมายถึงการ

พัฒนาและการวางโครงสร้างของสถาบันการศึกษาซ่ึงบุคลากรควรมีส่วนในการ

รับผิดชอบคุณภาพ และบุคลากรทุกคนควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเอง  

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรอยู่ภายใต้กรอบของความเป็นเหตุเป็นผล

ที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพซ่ึงต้องมีองค์ประกอบและความร่วมมือที่ดี 
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ส่ิงส าคัญก็คือ ต้องมีผู้น าเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกระบวนการประเมินตนเอง 

ผู้น าที่ได้รับเลือกมานั้นควรมีความสามารถในด้านการติดต่อประสานงานภายใน

สถาบันการศึกษาซ่ึงรวมถึงการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ คณะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และผู้น านั้นต้องเป็นผู้ที่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกระดับ และมีหน้าที่ในการนดัหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 ควรมีการจัดตั้งคณะท างานทีม่ีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมนิตนเอง โดย

คณะท างานจะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน หน้าทีร่ับผิดชอบของคณะท างาน คือ การ

ประเมินตนเอง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อสรุปต่าง ๆ 

 การประเมินตนเองนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา ส่ิงส าคัญ คือ

บุคลากรทุกคนควรคุ้นเคยกับเนื้อหาของรายงานการประเมินตนเอง   คณะท างาน

อาจจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา เพ่ืออภิปรายหารือเกี่ยวกับ

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

3.3 กำรเตรยีมรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

จากตาราง 3.1 ระบุถึงวธิีการในการเตรียมรายงานการประเมนิตนเอง ซ่ึงสรุปได้เป็นสี่

ขั้นตอน เรียกว่า วงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  
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ตำรำง 3.1 – แสดงวิธีกำร PDCA เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ SAR 

 

 

“Plan” (วางแผน) คือ การก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินคุณภาพ  ควรมีการ

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองข้ึนมา ซ่ึงคณะท างานนี้ประกอบไป

ด้วยบุคคลที่เป็นตัวแทนจากหลายสาขาวิชา มีผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะหรือจากทาง

มหาวิทยาลัย  เนื่องจากการจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการเปล่ียนแปลง การติดต่อขอทราบข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่ิงส าคัญที่จะท าให้

ได้ข้อมูลความต้องการหรือข้อผูกพันต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

นอกจากนี้ควรมีตารางเวลาเพ่ือก าหนดระยะเวลาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

สมาชิกในคณะท างานมีหน้าที่ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งช่วยกันเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงในขั้นแรกนั้น สมาชิกแต่ละคนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ก่อนท่ีจะเริ่มลงมือท างานในขั้นตอนต่อไป  

 

• การบริหารการเปล่ียนแปลง 

Act  (ปรับปรุง)

- ปรับปรุงคุณภาพ

- จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
ใหเ้สร็จสมบูรณ์

- พดูคุยแลกเปล่ียนเร่ืองการจดัท า 
รายงานการประเมินตนเอง 

Plan (วางแผน)

- พดูคยุเพ่ือก าหนด        
จดุประสงค์     

- จดัตัง้คณะท างาน

- จดัท าแผนการด าเนินงาน

- ท าความเข้าใจเกณฑ์และ      
กระบวนการของ AUN-QA

Do (ปฏิบตั)ิ

- ประเมินตนเอง

- เก็บข้อมลูและหลกัฐานตา่งๆ 

- ตรวจสอบข้อบกพร่อง

- เขียนรายงานการประเมินตนเอง

- ตรวจทานรายงานการประเมิน
ตนเอง 

Check (ตรวจสอบ)

- ตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง

- รวบรวมข้อมลูป้อนกลบั



65 
 

ตำรำงท่ี 3.2 ตำรำงเวลำก ำหนดระยะเวลำในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  

กิจกรรมการปฏิบตัิงาน / 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 วัน

ก าหนด

สง่งาน

วัน

สุดท้าย 

ผู้ที่ไดร้ับ

มอบหมาย 

สถานะ 

 

 

P 

L 

A 

N 

พูดคุยเพ่ือก าหนด

จุดประสงค์ 

               

จัดตั้งคณะท างาน                

จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 

               

ท าความเข้าใจเกณฑ์

และกระบวนการ

ของ AUN-QA 

               

 

 

 

D 

O 

ประเมินตนเอง                

เก็บข้อมูลและ

หลักฐานต่างๆ 

               

ตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง 

               

เขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง 

               

ตรวจทานรายงาน

การประเมินตนเอง 

               

C 

H 

E 

C 

K 

ทบทวนและ

ตรวจสอบรายงาน

การประเมินตนเอง 

               

รวบรวมข้อมูล

ป้อนกลับ 

               

A 

C 

T 

ปรับปรุงคุณภาพ                

จัดท า SAR ให้เสร็จ

สมบูรณ์ 

               

พูดคุยแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับรายงานการ

ประเมินตนเอง 

               

เตรียมพร้อม

น าเสนอ 

               

 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
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“Do” (ปฏิบัติ) ในขั้นตอนนี้คณะท างานจะระบุข้อบกพร่องของระบบการประกัน

คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA ส่ิงส าคัญ คือ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เนื่องจากจะช่วย

ในการหาจ านวนของข้อปฏิบัติของการประกันคุณภาพพร้อมทั้งช่วยในการพิจารณาว่า

สถาบันการศึกษาต้องการอะไรบ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ทางออก คือ การลง

มือแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการเขียนและทบทวนรายงานการประเมินตนเอง 

“Check” (ตรวจสอบ) คือ การตรวจทานรายงานการประเมินตนเอง และข้อปฏิบัติใน

เรื่องการประกันคุณภาพ รวมไปถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข     คณะท างานอีก

ชุดหน่ึงจะมีหน้าที่ช่วยก าหนดการประเมินรายงานการประเมินตนเอง และข้อปฏิบัติในเรื่องการ

ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA นอกจากนี้คณะท างานชุดนี้ควรมีข้อแนะน า

เพ่ือปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง และแก้ไขข้อปฏิบัติที่บกพร่องในเรื่องการด าเนินการ

ประกันคุณภาพทีใ่ช้อยู่ปัจจุบัน 

“Act” (ปรับปรุง) คือ การน าเอาข้อแนะน าต่าง ๆ จากขั้นตอนตรวจสอบมาแก้ไข และ

ทบทวน ตรวจทานรายงานการประเมินตนเอง อีกครั้งก่อนที่จะมอบรายงานการประเมินตนเอง

ฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ

จากภายนอก  

3.4 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 

โดยปกติแล้วการประเมินตนเองนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือนหรือ 1 ปีในการ

เตรียมการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวก็ข้ึนอยู่กับระยะเวลาของการจัดท า ความพร้อม

ของข้อมูล และ ความพร้อมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  ในขั้นตอนแรก ส่ิงส าคัญ คือ 

ผู้สนับสนุน คณะท างาน และบุคลากรความมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางและเกณฑ์

คุณภาพ AUN-QA    ควรมีการจัดอบรมและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล อน่ึงรายงานการประเมิน

ตนเองนั้นเป็นผลผลิตของการด าเนินการประเมินตนเอง และควรจะประกอบไปด้วย การระบุ

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและรูปแบบที่สมบูรณ์ รวมทั้งควรเป็นไปตามรายการตรวจสอบ การ

ประเมินตนเองที่สอดคล้องกับเกณฑ์  AUN-QA (ดูภาคผนวก A) 
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รายงานการประเมินตนเองเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการประเมินตนเอง  การเขียนรายงาน

การประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยทักษะการเขียนและเวลา แนวทางการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้: 

 รายงาน คือ การเขียนส่ิงที่เกิดข้ึนจากการประเมินตนเอง กล่าวคือ การเขียน

รายงานนั้นไม่ได้แค่เป็นการบรรยายแต่ควรเป็นการเขียนเชิงวิเคราะห์ และรวมถึง

การประเมินปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้การเขียนรายงานจะต้องระบุว่าหลักสูตรใช้

วิธีการอะไรมาแก้ไขปัญหา ควรใช้ค าถามวินิจฉัยที่ระบุไว้ในเกณฑ์คุณภาพ AUN-

QA ของแต่ละเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการเขียน 

 เนื่องจากการประเมินตนเองเป็นส่ิงที่ส าคัญสูงสุดส าหรับกรรมการประเมินจาก

ภายนอก  ดังนั้นควรยึดรูปแบบหรือแบบฟอร์มของการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ตามเกณฑ์ และรายการตรวจสอบของ AUN-QA  

 ควรเขียนระบุให้ชัดเจนถึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น เวลา สถานที่ บุคคลต่าง ๆ 

และกลไกคุณภาพหรือเครื่องมืออะไรที่น ามาใช้ในการประกอบเกณฑ์ประเมิน  ซ่ึง

การท าเช่นนี้จะช่วยในการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 มุ่งให้ความส าคัญกับข้อมูล (ข้อเท็จจริง) ที่อ้างถึงเกณฑ์โดยตรง  รายงานควรสั้น

กระชับและเขียนรายงานตามจริง ซ่ึงประกอบไปด้วยแนวโน้มและข้อมูลทางสถิติ

เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์และศักยภาพ และต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ

กับข้อมูลเชิงปริมาณ  และส่ิงส าคัญก็คือควรมีการตีความข้อมูลที่ถูกต้อง และควร

มีการเทียบมาตรฐานของข้อมูลต่าง ๆ เช่น จ านวนนักศึกษา การประชุมของ

บุคลากรสายวิชาการ สัดส่วนของบุคลากรต่อนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศกึษา 

ฯลฯ 

 การประเมินตนเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ

และคณะ รวมทั้งเอกสารจากการประเมินระหว่างสถาบันการศึกษา  เมื่อท าการ

ประเมินตนเอง ควรก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาเอง แต่ทั้งนี้

เกณฑ์ที่ตั้ง ข้ึนจากบุคคลภายนอกก็มีความส าคัญ เช่น หน่วยงานที่รับรอง

ระบบงาน เมื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพของสถาบันการศึกษาของตนเอง 

จ าเป็นต้องมีหลักฐานว่าเกณฑ์ครอบคลุมมากแค่ไหน  หากไม่มีมาตรฐานที่ก าหนด
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ใช้ในประเทศอย่างเป็นทางการ ก็สามารถใช้มาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์มาตรฐาน 

 รายงานการประเมินตนเอง นั้นควรเขียนและแปลอย่างน้อยหนึ่งอีกภาษา (เช่น

ภาษาอังกฤษ) เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ประเมินจากภายนอก นอกจาก

รายงานแล้วควรมีอภิธานศัพท์ของอักษรย่อและค าศัพท์เฉพาะทางตา่ง ๆ ที่ปรากฏ

ในเล่มรายงาน 

รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดแผน

คุณภาพในปีต่อ ๆ ไป ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส าหรับการรับรองหรือเป็นการประเมินระหว่าง

สถาบันการศึกษา  

เน้ือหำของรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรประกอบไปด้วย: 

ส่วนท่ี  1 ค ำน ำ 

 แนวทางการเขียนบทสรปุส าหรับผู้บริหาร ของรายงานการประเมนิตนเอง 

 องค์ประกอบของการประเมินตนเอง – การด าเนินการประเมนิตนเองเป็นอย่างไร 

และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

 ข้อมูลโดยย่อของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา โครงร่างความเป็นมาของการ

ประกันคุณภาพ พันธกิจ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และนโยบายคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งข้อมูลโดยย่อของคณะและสาขาวิชา  

ส่วนท่ี 2 เกณฑ์ AUN-QA 

ส่วนนี้ประกอบด้วยการเขียนอธิบายว่า มหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชาระบุเกีย่วกับ

ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN-QA อย่างไร ตามด้วยเกณฑ์ที่ระบใุนรายการตรวจสอบของการ

ประเมินตนเอง 

ส่วนท่ี  3 กำรวิเครำะห์จดุแข็งและจุดอ่อน 

 บทสรุปของจดุแข็ง – สรุปเก่ียวกับประเด็นที่ภาควิชามองว่าเปน็จุดแข็งและเป็นส่ิง

ที่เป็นความภมูิใจของสถาบันการศกึษา 
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 บทสรุปของจดุอ่อน – ระบุเกี่ยวกบัประเด็นที่ภาควิชา เห็นว่าเปน็จุดบกพร่องและ

ต้องการปรับปรุงแกไ้ข 

 รายการตรวจสอบการประเมินตนเองฉบบัสมบรูณ์ ตามทีร่ะบุไว้ใน ภาคผนวก A 

 แผนการพัฒนาปรับปรุง – ระบุเก่ียวกับข้อแนะน าต่าง ๆ ในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ในการประเมินตนเอง และแผนการปฏิบตัิงานในการปรับปรงุข้อบกพร่องนั้น ๆ 

ส่วนท่ี 4 ภำคผนวก 

อภิธานศัพท์และเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเตมิ  

3.5 กำรเตรยีมตัวส ำหรบักำรประเมินคุณภำพ 

การจะเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพต้องมีการเตรียมการที่ดี มหาวิทยาลัยควรจะ

ส ารวจทรัพยากรทางการศึกษา และเตรียมบุคลากรก่อนที่จะเข้าสู่การประเมิน  การเตรียมการ

ประกอบไปด้วยการเตรียมและศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น คณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับการสัมภาษณ์ คณะผู้

ประเมิน การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมการด าเนินงานต่าง ๆ  ฯลฯก่อนที่จะขอรับการ

ประเมิน ส่ิงส าคัญ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานแจ้งจุดประสงค์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของเหตุผลและจุดประสงค์ของการประเมิน   

ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการประเมิน ควรจัดสรรเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้

ประเมิน เพื่อท่ีจะเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพและท าความเข้าใจเกณฑ์ต่าง ๆ 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินไม่ได้อยู่ที่คะแนนการประเมิน แต่อยู่ที่การปรับปรุงระบบ

การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผล เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การประเมินข้ึนอยู่กับ

หลักฐานที่เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดท ารายงานการประเมินที่เรียบเรียงไว้เป็นอย่าง

ดี พร้อมทั้งเตรียมเอกสารส าคัญและบันทึกข้อมูลส าหรับการประเมิน ควรจัดเตรียมข้อมูล

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้ประเมิน เพ่ือให้คณะผู้ประเมินได้

เข้าใจภาพรวมของประวัติ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ควรแปลรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารส าคัญทั้งหมดเป็นส านวนที่คณะผู้ประเมิน

เข้าใจได้โดยง่าย หากจ าเป็นอาจมีการแนะน าตัวล่ามในระหว่างการประเมินการท างานจริง  



70 
 

ควรจัดส่งส าเนารายงานการประเมินที่แปลเรียบร้อยแล้วให้แก่คณะผู้ประเมินล่วงหน้าก่อนการ

ประเมินการท างานจริงอย่างน้อยหนึ่งเดือนคร่ึงถึงสองเดือน 

 ทางมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวแทนฝ่ายบริหาร คณะผู้จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองและผู้แนะน าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประเมิน ตัวแทนฝ่ายบริหารสามารถเป็นผู้

ก าหนดข้อตกลงและให้การสนับสนุนการประเมินและการน าเสนอของมหาวิทยาลัย คณะ หรือ

หลักสูตรได้ คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ควรน าเสนอค าช้ีแจงเกี่ยวกับรายงานการ

ประเมินตนเอง และท าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินกิจการดังกล่าว ล่ามควรพร้อมที่จะ

น าผู้ประเมินไปยังสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ตลอดจนเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม 

และท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ประเมินและคณะท างานของคณะหรือมหาวิทยาลัย ล่าม

อาจเข้าร่วมท าหน้าที่แปลเอกสารและค าถามหรือค าตอบในการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อม

และแจ้งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการประเมินที่จะจัดข้ึน ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องรับรู้

ถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ควรเชิญผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรที่น่าเช่ือถือ และ

นักศึกษาให้เข้าร่วมการจัดการประเมิน ควรเชิญบุคคลภายนอก เช่น ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 

อาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะท่ีมีสาขาท่ีวิชาท่ีสัมพันธ์กนัเปน็ผู้ประเมนิภายใน 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินแตล่ะคนต้องปฏบิัติตามบางเง่ือนไขดังต่อไปนี ้

 ผู้ประเมินแตล่ะคนควรปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ 

 ไม่ควรมีการขดัแย้งทางผลประโยชน ์ผู้ประเมนิแต่ละคนไม่ควรได้รบัผลประโยชน์

จากการตัดสินใจ 

 ผู้ประเมินแตล่ะคนต้องได้รับการยอมรบัจากคณะท่ีได้รับการประเมิน 

 สามารถเชิญผู้ท างานที่เกษียณอายุราชการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

มากกว่าและมีเวลาให้แก่การปฏิบัติงานได้มากกว่าให้เข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตาม การมีคณะผู้

ท างานที่ยังปฏิบัติงานในด้านนี้และมีความรู้ที่เท่าทันต่อการพัฒนาถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 

 คณะผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพควรมีจ านวน 2 ถึง 5 คน ข้ึนอยู่กับประเภทของ

การประเมินคุณภาพ สมาชิกในคณะท างานอาจรวมถึง 
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 ประธานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันที่ได้รับการ

ประเมิน ประธานไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในด้านดังกล่าว แต่ควรมี

ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

 ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 2 คน 

 ผู้เชี่ยวชาญจากตลาดแรงงาน และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพ 

 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ แต่สมาชิกดังกล่าวต้องมีทักษะด้านภาษา เนื่องจากใช้

ภาษาแม่ในการประเมิน 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการเรียนรู้กระบวนการ 

 ในการคัดเลือกผู้ประเมิน ควรพิจารณาจากความสามารถและคณุลกัษณะส่วนบคุคล

ของผู้ประเมิน นอกเหนือจากประสบการณ์การศึกษาและการท างาน ความรูแ้ละทกัษะเฉพาะ

ส าหรับระบบการจัดการคณุภาพทีเ่กี่ยวข้องกับ 

 คุณภาพและการประกันคณุภาพโดยทั่วไป 

 คู่มือและเกณฑ์ AUN-QA 

 แบบจ าลองการประกันคุณภาพและกรอบแนวคิดอ่ืนๆ 

 หัวหน้าคณะผู้ประเมินควรมีความรู้และทักษะด้านผู้น าเพ่ือให้จัดการประเมินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ผู้ประเมินควรมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็น

ถึงการมีทักษะที่จะน าไปสู่การประเมินอย่างประสบความส าเร็จ ผู้ประเมินควรมีจริยธรรม ใจ

กว้าง เจรจาต่อรองเป็น ช่างสังเกต เฉลียวฉลาด ปรับตัวได้ง่าย ยึดมั่น เด็ดขาด และพ่ึงพา

ตนเอง การผสมผสานระหว่างการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การฝึกฝนการประเมินและ

ประสบการณ์ด้านการประเมินจะก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น

ต่อผู้ประเมิน โดยคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้อาจจะก าหนดข้ึนจากระดับการศึกษาขั้นต่ าสุด 

ระยะเวลาของประสบการณ์การท างาน และระยะเวลาขั้นต่ าของการมีประสบการณ์การตรวจ

หรือประเมินคุณภาพ เป็นต้น 
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ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีความรู้และทักษะด้านคุณภาพ การประกันคุณภาพ 

คู่มือและเกณฑ์ AUN-QA และมีกลวิธีและทักษะด้านการประเมนิ หรือควรจัดให้มีการฝึกอบรม

หากผู้ประเมินไม่มีความรู้หรือทักษะดังท่ีกล่าวมา 

การฝึกอบรมควรประกอบด้วย 

 คุณภาพและการประกันคณุภาพในระดับอุดมศึกษา 

 คู่มือและเกณฑ์ AUN-QA 

 องค์กรของโครงการการประเมินตนเอง 

 การเขียนและการทบทวนรายงานการประเมินตนเอง 

 การกระบวนการประเมินคณุภาพ 

 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การเขียนรายงานข้อเสนอแนะ 

ผู้จัดการประเมินควรดูแลการจัดส่งและการบรกิารอื่นๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ห้องประชุมและห้องสัมภาษณ์ 

- การเปิด/ปิดประชุมซ่ึงโดยปกติจะต้องมห้ีองพักขนาดใหญ่โดยค านึงถึงจ านวน

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ห้องสัมภาษณ์ส าหรับจัดการด าเนินการประเมนิร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ผู้ประเมินอาจต้องใช้ห้องส าหรับการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

 ผู้สังเกตการณ์ทีต่้องการเรียนรู้เก่ียวกับการด าเนินการประเมนิ 

 การเยี่ยมชมสถานที่ – จัดส าหรับให้ผู้ประเมินเข้าเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ เช่น 

ห้องสมุด ห้องทดลอง หอประชุม ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัการน าเสนอในการเปิดและ

ปิดการประชุม 

 บริการถ่ายเอกสาร/งานพิมพ์ 

 เครื่องด่ืม/อาหาร 

 การรับส่งจากสนามบิน 
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 ที่พัก 

3.6 กระบวนกำรประเมินคุณภำพ 

 วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือวงจรเดมงิ (Deming Cycle) ที่แสดง

ในรูป 3.3 ได้ถูกน ามาปรับใช้ส าหรับการประเมินคณุภาพในระดับหลักสูตร ระดับสถาบนั และ

ในระบบ IQA 

 
 

รูปที่ 3.3 – แนวทาง PDCA ในการประเมิน AUN-QA 

 

3.6.1 ขั้นตอนกำรวำงแผน 

ขั้นตอนการ "วางแผน" ประกอบด้วย: 

 ประเภทของการประเมนิ 

 คณะผู้ประเมนิ 

 ก าหนดการและรายละเอียด 

วางแผน 

- ประเภทของการ

ประเมิน

- คณะผู้ประเมนิ

- ก าหนดการและ

รายละเอียด

ปฏิบัติ

- การประเมินด้วย
เอกสาร

- การประเมินคุณภาพ
ภายใน

ตรวจสอบ

- การเตรียมรายงาน

- การน าเสนอผลการ
ประเมนิ

ปรับปรุง

- รายงานผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ

- ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การประเมิน
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ในช่วงเริ่มต้นวางแผน สถาบันต้องตัดสินใจเลือกการประเมินคุณภาพแบบใดแบบหนึ่ง  

เนื่องจากการประเมินคุณภาพแต่ละแบบตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและต้องการ

ผู้เช่ียวชาญที่มีระดับความช านาญแตกต่างกัน การประเมินคุณภาพ AUN-QA มีสามรูปแบบ

ได้แก่ ระดับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพภายใน และระดับหลักสูตร 

 คณะผู้ประเมินจะได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าโดยส านักงานเลขานุการ AUN โดย

พิจารณาจากประวัตคิวามเป็นมา ประสบการณ์ และทักษะด้านภาษาของผู้ประเมิน แต่ละคณะ

ผู้ประเมินควรประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ต่างกันจ านวนอย่างน้อย 2 คน ผู้

ประเมินในแต่ละคณะควรก าหนดบทบาทและภาระงานของตนในช่วงก่อน ระหว่าง และ

ภายหลังการประเมิน 

 ประธานหรือหัวหน้าผู้ประเมินจะเป็นผู้น าคณะผู้ประเมิน จัดการประชุม/อภิปราย

เบื้องต้น ก าหนดบทบาทและขอบเขต/เกณฑ์การประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมินในขั้น

สุดท้าย โดยทั่วไป ผู้ประเมินควรด าเนินบทบาทดังนี้ 

 การเตรยีมแผนการประเมนิและตรวจสอบ 

 การสื่อสารและการชี้แจงความต้องการในการประเมนิ 

 การวางแผนและการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธภิาพและมี

ประสิทธิผล 

 การสังเกตการณ์หลักสูตร กระบวนการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และการปรับปรุง

คุณภาพ 

 การรายงานผลการประเมิน 

 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเสนอเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดในการ

ประเมินของตนเอง 

 ผู้ประเมินต้องตรวจสอบวัน เวลา ที่ตั้ง และสถานที่ในการจัดการประเมินของแต่ละ

หลักสูตรก่อนการประเมินจริง โดยปกติจะจัดการประเมินภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงสะดวกต่อ

การเข้าถึงเอกสาร การเย่ียมชมสถานที่ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การสัมภาษณ์

ควรจัดข้ึนให้คล้ายคลึงกับการประชุมและหลีกเล่ียงการใช้ห้องที่ใหญ่เกินไปหรือมีลักษณะ
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คล้ายห้องเรียน นอกจากนี้ควรใช้ห้องที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมไว้แล้วในขณะ

ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากร เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อกระบวนการตรวจสอบ 

 หากจ าเป็น ผู้ประเมินควรได้รับรายละเอียดของผู้ประสานงานของทางมหาวิทยาลัย

และส านักงานเลขานุการ AUN เพ่ือให้สามารถจัดการส่ือสารในเบื้องต้นได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรรู้

ว่าคณะผู้ประเมินเป็นใครบ้างและตกลงรว่มกันในการแบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ผู้ประเมินควร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจัดส่งรายงานการประเมินก่อนการประเมินการท างานจริงอย่าง

น้อยหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือน 

 การก าหนดรายละเอียดโดยทั่วไปจะจัดไว้เป็นเวลาสามวัน และโดยปกติจะประกอบไป

ด้วย 

 การเปิดประชมุ 

- การน าเสนอโดยภาพรวมของหน่วยงานท่ีได้รับการประเมนิ 

 การสัมภาษณ์ (คณบดี หวัหน้าภาค ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรฝ่าย

สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ) 

 การเยี่ยมชมสถานที่ (ส่ิงอ านวยความสะดวกในการสอน ห้องปฏบิัติการ ห้อง

ท างาน ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกทั่วไป) 

 การเตรยีมการประเมนิและรายงาน 

 อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น 

 การปิดประชุม 

- การน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น 

การก าหนดรายละเอียดโดยทั่วไป แสดงในรูปท่ี 3.4 
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รูปที่ 3.4 – ก ำหนดกำรประเมินทั่วไปตำมเกณฑ์คุณภำพ AUN-QA 

วัน / เวลา กจิกรรรม 

 วันก่อนการประเมิน 

รับผู้ประเมินและผู้รว่มงานจากส านักงานเลขานุการ AUN 
วันที่ 1 

09.00 – 09.30 พิธีเปดิการประชุม 

09.30 - 09.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

09.45 – 10.00 บรรยายสรุป โดยคณบดี 

10.00 – 11.30 สัมภาษณห์ัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และคณะจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง 

11.30 – 13.00 เยี่ยมชมพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยและคณะ - ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกใน

การเรยีนการสอน ห้องสมุด คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 – 15.30 ส านักงานเลขานุการ AUN คณาจารย์ 

15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45 – 17.00 ส านักงานเลขานุการ AUN บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

17.00 เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

 วันที่ 2 

08.30 – 10.00 สัมภาษณน์ักศึกษา 

10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.30 สัมภาษณศ์ิษย์เกา่ 

11.30 – 13.00 สัมภาษณผ์ู้ประกอบการ 

13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 – 17.00 หารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับและเตรียมการประเมินผล 

17.00 เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น (มื้อง่ายๆ แล้วแต่สะดวก) 

วันที่ 3 

09.00 - 11.00 น าเสนอผลการประเมินเบ้ืองต้น 

11.00 – 11.30 ปิดการประชุม 

11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน และผู้ประเมินเดินทางกลับ 
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3.6.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ

 ขั้นตอนการปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการประเมินด้วยเอกสารและการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

กำรประเมินด้วยเอกสำร 

 การประเมินด้วยเอกสารในห้องที่จัดไว้ส าหรับคณะผู้ประเมินเป็นขั้นตอนแรกก่อนการ

เย่ียมชมสถานที่ การประเมินเป็นการทบทวนเอกสารการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพโดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารอ่ืน รายงานการ

ประเมินตนเองช่วยในการพัฒนาแผนการประเมิน รูปแบบการวางแผนการประเมิน AUN QA  

ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา รายงานการประเมินตนเองช่วยให้การเตรยีมงานดังตอ่ไปน้ีสุ

ล่วงได้ 

 การท าความเข้าใจรายงานการประเมินตนเองและการด าเนินการประกันคุณภาพ 

 การวนิิจฉัยจดุอ่อนและจุดแข็งของการด าเนินการประกันคุณภาพ 

 การวนิิฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานเพ่ือให้บรรลตุามเกณฑ์ AUN QA 

 การวนิิจฉัยแนวทางท่ีเป็นไปได้ส าหรับการปรับปรุง 

 การสร้างค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การวนิิจฉัยแหล่งที่มาของหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ 

 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการประเมิน คือ การรวบรวมหลักฐานของการปฏบิัติ

ตามคู่มือและเกณฑ์ AUN-QA แผนควรประกอบด้วย 

 แหล่งข้อมูลและหลักฐาน 

 กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือรวบรวมหลักฐานตลอดจนการระบุเอกสารและบันทึกส าหรับการ

ทบทวน กลยทุธ์อาจรวมถึงการลงพื้นที่ การทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์ การ

เข้าใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ 

 ระบุบุคคลท่ีจะให้สัมภาษณ์ และการวางแผนก าหนดการสัมภาษณ์ และการเย่ียม

ชมสถานท่ี 

 เตรียมค าถามท่ีจ าเป็นในการรวบรวมหลักฐาน 
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 รายงานการประเมินตนเอง คือ เอกสารส าคัญที่สุดส าหรับการประเมินด้วยเอกสาร 

และควรส่งมอบรายงานการประเมินตนเอง ให้แก่ผู้ประเมินล่วงหน้าก่อนการประเมินจริง 

รายงานการประเมินตนเองแสดงภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา และหลักสูตรที่

ได้รับการประเมิน รายงานการประเมินตนเอง ควรครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมดที่แสดงรายการใน

รายการตรวจสอบ ถ้าประเมินตามเกณฑ์ไม่มีเอกสาร ผู้ประเมินควรอธิบายกับผู้ประสานงาน

ของมหาวิทยาลัย ผู้ประเมินควรวินิจฉัยข้อมูลและเอกสารที่กล่าวถึงในรายงาน และตรวจสอบ

กับเอกสารจริงในระหว่างการประเมินการท างานจริง 

 กระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือที่ดีส าหรับใช้ในการวางแผนการประเมิน ค าถาม

สามารถก าหนดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ PDCA (ดูรูปที่ 3.5)  

 

รูป 3.5 – กลยุทธ์ PDCA ในการก าหนดค าถาม 

วำงแผน (Plan)
- อะไรที่จ าเป็นตอ้งท า

บ้าง?
- ควรจะท าท่ีไหนและ

เมื่อไหร?่
- ท าไมต้องท า?

ปฏบิัต ิ(Do)
- ใครเป็นคนท า?
- ท าอย่างไร?

ตรวจสอบ (Check)
- สิ่งที่ท าเป็นไปตามแผน
หรือไม่?
- อะไรคือผลส าเร็จและ
ผลลัพธ์?

ปรับปรุง (Act)
- ปรับปรุงอะไรบา้ง?
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 เช่น ในขั้นตอนการ "วางแผน" ค าถามเกี่ยวกับอะไร เมื่อไหร่ และท าไม ใช้สร้าง

วัตถุประสงค์และกระบวนการที่น าไปสู่ผลลัพธ์ตามคู่มือและเกณฑ์ AUN-QA และนโยบาย

องค์กรได้ ในขั้นตอนการ "ปฏิบัติ" ค าถามมุ่งไปที่การด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการ 

"ตรวจสอบ" เป็นค าถามเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินการท าให้บรรลุผลและการ

ก าหนด สุดท้าย ในขั้นตอนการ "ปรับปรุง"    ผู้ประเมินสามารถวางแผนค าถามเกี่ยวกับการ

ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุผล ผู้ประเมินควรใช้ค าถามที่ข้ึนต้นด้วย 

5Ws (ท าไม  อะไร ที่ไหน ใครท า และเมื่อไหร่) และ 1H (วิธีการ) มาปรับใช้ในการตั้งค าถาม

ระหว่างการสัมภาษณ์ 

 เพ่ือความสะดวกในการประเมินด้วยเอกสารและการวางแผน รูปแบบส าหรบัการ

ประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในเอกสารภาคผนวก B  ตัวอย่างวิธีใช้รูปแบบส าหรับการวางแผน

ด้วยเอกสารมีการระบุไว้ในภาคผนวก C 

กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรให้คะแนน 

 การประเมินคุณภาพาภายในและการให้คะแนนประกอบด้วยการเปิดการประชุมกับ

ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปหลังจากการเปิดการประชุมแล้วจะมีการน าเสนอ

ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเป็นล าดับต่อไป หลังจากนั้นจึงมีการจัดการสัมภาษณ์กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ การเย่ียมชมสถานที่อาจถูกจัดข้ึนก่อนหรือระหว่างการสัมภาษณ์ การ

ประเมินจะจบลงด้วยการปิดการประชุม 

 ควรจัดการเปดิการประชุมกับตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน

ตั้งแต่ช่วงแรกของการประเมินด้วยเอกสาร วัตถุประสงค์ของการเปดิการประชุมโดยสังเขปคือ: 

 แนะน าสมาชิกของคณะผู้ประเมนิต่อตัวแทนผู้บรหิารของมหาวิทยาลัยที่ขอรับการ

ประเมิน 

 สร้างเครือข่ายการติดต่อส่ือสารอย่างเปน็ทางการระหว่างคณะผู้ประเมินและ

มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน 

 ทบทวนขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมนิ 

 ช้ีแจงรายละเอียดของแผนการประเมินและก าหนดการ 
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 ให้มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมินได้แนะน ามหาวิทยาลัยและหลกัสูตรผ่านการ

น าเสนอ 

 

ค ากล่าวเปิดการประชุมโดยประธานของคณะผู้ประเมินโดยทั่วไปมีดังนี ้

“อรุณสวัสด์ิสภุาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมช่ือ XXX และผู้ร่วมงานของผม YYY เราคือ

คณะประเมนิจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) 

ทางเรามีความยินดีเปน็อย่างย่ิงที่ได้มาประเมินคณุภาพในระดับหลักสูตรภายใต้

แนวทางและเกณฑ์ AUN-QA ตามที่มหาวิทยาลัยของท่านได้ส่งค าขอ การประเมินครั้งนี้จะ

ครอบคลุมถึงหลักสูตร XXX ของคณะ ABC เราจะพิจารณากจิกรรมท่ีเก่ียวข้องในส่วน

ดังกล่าว ก าหนดการต่างๆจะเป็นไปตามท่ีได้ตกลงไว้ก่อนหน้าน้ี หรอืหากมีการเปล่ียนแปลง

ก าหนดการใดๆโปรดแจ้งให้ทางเราทราบ การประเมินจะใช้เวลาทัง้ส้ิน 3 วัน 

จะมีพิธีปิดการประชุมข้ึนในวันสุดท้ายของการประเมินซ่ึงเราจะท าการน าเสนอผล

การประเมินเบื้องต้นในวันดังกล่าว 

ก่อนท่ีจะเร่ิม มีท่านใดมีค าถามหรือไม่ (รอสักครูห่นึง่) 

ขอบคุณและขอเชิญแนะน าสมาชิกในคณะท างานของท่านเป็นล าดับต่อไป” 

 

กำรสัมภำษณ ์

 มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมินจะจัดการสัมภาษณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ก่อนการประเมินด้วยเอกสาร การสัมภาษณ์อาจเริ่มจากการอภิปรายร่วมกับผู้ เขียนรายงาน

การประเมินตนเอง ตั้งแต่ช่วงแรกและช่วงระหว่างการประเมินด้วยเอกสาร ในการสัมภาษณน์ัน้ 

ทางคณะผู้ด าเนินงานสามารถซักถามข้อช้ีแจงและอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ไม่ชัดเจน 

 การสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นวิธีการที่ท าให้ได้ข้อมูลเป็นจ านวนมาก แต่ต้องมีการ

ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับข้อคิดเห็นของบุคลากร การสัมภาษณ์นักศึกษามี

ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจถึงภาระงานที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอน คุณภาพของ

บุคลากรฝ่ายวิชาการ หลักสูตรของสาขาวิชา คุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวก ฯลฯ 



81 
 

 การสัมภาษณ์นักศึกษาควรท าเมื่อไม่มีบุคลากรของคณะอยู่ด้วยซ่ึงจะท าให้นักศึกษา

สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ  ตามหลักการแล้ว จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีควรมี

ประมาณ 5 คน โดยแยกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่

ใกล้จบการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับเลือกต้องเป็นตัวแทนที่เที่ยงตรงของกลุ่มประชากรทั้งหมด 

การเลือกนักศึกษาต้องเป็นไปตามความต้องการที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับการประเมินและผู้

ประเมินของ AUN-QA ผู้ประเมินต้องมีรายช่ือของนักศึกษาและรายละเอียดของแต่ละคน เช่น 

ช่ือ ชั้นปีที่ก าลงัศึกษา ฯลฯ 

 การสัมภาษณ์บุคลากรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กล

ยุทธการเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา ในการสัมภาษณ์บุคลากรนั้น ไม่ควรจะสัมภาษณ์

บุคลากรมากกว่า 25 คน อาจจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบเพ่ิมเติม ระหว่างการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรจะมี

ค าถามว่าหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไรและมีการวางแผนและตระหนัก

ในการน านวัตกรรมไปใช้ในหลักสูตรอย่างไร  การสัมภาษณ์บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

สอบนั้นต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อสอบและการตัดสินผลคะแนน

เกิดข้ึนได้อย่างไร 

 การสัมภาษณ์นายจ้างและศิษย์เก่าเป็นตัวช้ีวัดที่ดีที่ท าให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิต

และหลักสูตร กลุ่มคนเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงกระบวนการ 

ระบบ    ส่ิงอ านวยความสะดวก หลักสูตร ฯลฯ 

 ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้ประเมินจะต้องด าเนินการหลายขั้นตอนรวมถึงการให้

ข้อมูลกับผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้า

สัมภาษณ์และจัดการการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามความเป็นจริง 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 

 รวบรวมข้อมลูและหลักฐาน 

 กลั่นกรองและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและการด าเนนิการ 

 เปิดโอกาสใหผู้้เข้าสัมภาษณ์ให้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด 
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 ส่ิงที่ส าคัญในการสัมภาษณ์ คือ ผู้สัมภาษณ์จะต้องพดูน้อยและฟังผู้เข้าสัมภาษณ์ให้

มากเพราะจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ คือ การยืนยนัให้แน่ใจว่าการประเมินเป็นไปอย่าง

ยุติธรรมและไม่ล าเอียง ในการสัมภาษณ์ ผู้ประเมินควรพิจารณาประเดน็ต่อไปนี้ 

 รู้ข้อมูลผู้เข้าสัมภาษณ ์

- ภาษา 

- การศึกษา 

- ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือความสนใจ 

 วางแผนในการตั้งค าถาม 

- มุ่งไปทีเ่กณฑ์ 

- ใช้ถ้อยค าทีเ่ป็นกลางเพื่อหลีกเล่ียงความล าเอียง 

- ใช้ค าถามปลายเปิดทีเ่ริม่ต้นด้วย 5Ws และ 1H เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

- ใช้ค าถามปลายปิดเพ่ือยืนยันข้อมูล 

- ควบคุมเวลาให้ครอบคลมุเกณฑแ์ละผู้เข้าสัมภาษณ์ทีห่ลากหลาย 

กระบวนการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 แนะน า 

 ซักถาม 

 สรุป 

ในขั้นตอนการแนะน า ควรจะด าเนนิการดังต่อไปนี ้

 แนะน าทีมประเมิน 

 อธิบายวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

 ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณร์ู้สึกผอ่นคลาย 

 ทราบถึงภูมิหลังของผู้ให้สมัภาษณ์ เช่น ปีทีใ่ห้บริการ หรือปทีี่ศึกษา ต าแหน่งใน

ปัจจุบัน ขอบเขตของการท างาน ฯลฯ ถ้าจ าเปน็ 

ในระหว่างการตั้งค าถาม ควรใสใ่จปจัจัยดังต่อไปนี้ 
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 ใช้โทนเสียงทีม่ั่นใจ และเข้าถึงข้อมูลอย่างสุภาพ 

 ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณม์ั่นใจวา่ ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รบัจะถูกเก็บเป็นความลับอย่าง

เคร่งครัด และไม่มีข้อมูลใดที่จะน าไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 

 น าเข้าสู่การอภิปราย ปรึกษาหารือ 

 ท าตามก าหนดการที่ได้ระบไุว ้

 รักษาเวลา 

ใช้เทคนิคซักถามที่มีประสิทธิผล คือ 

 ถามค าถามครั้งละหนึ่งค าถาม และให้เวลาเพียงพอแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ในการตอบ

ค าถามก่อนที่จะถามค าถามถัดไป  

 ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือค้นหาตรวจสอบข้อมูล  

 ใช้ค าถามปลายปิดเพ่ือยืนยันข้อมูล  

 หลีกเล่ียงค าถามแบบชีน้ า 

 พยายามใชภ้าษาที่แสดงความเป็นกลาง หลีกเล่ียงค าเหล่านี ้เช่น ไม่เคย ไม่ดี ดี 

เสมอ อ่อนแอ ฯลฯ   

ก่อนส้ินสุดการสัมภาษณ์ ควรปฏิบตัิดังตอ่ไปนี ้

 สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเสนอข้อมูลใดเพิ่มหรือไม ่ซ่ึงจะท าให้พวกเขามี

โอกาสที่จะบอกถึงข้อมูลส าคัญท่ีอาจไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้  

 แสดงความขอบคุณต่อผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้สละเวลาของพวกเขามาเข้ารับการ

สัมภาษณ์ 

เทคนิคพืน้ฐาน 4 ประการในการฟังอย่างมีส่วนร่วม 

1. การสะท้อนกลับ คือ การกล่าวซ้ าค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์เพยีงแต่ใช้ค าที่แตกต่าง

ออกไป เพ่ือส่งเสรมิและกระตุ้นผู้ให้สัมภาษณ์ด าเนินการให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 

2. การน่ิงเงียบ บางครั้งความเงียบอาจจะท าให้คนรู้สึกอดึอัดในระหว่างการสนทนา 

อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเปน็ท่ีจะต้องสนทนาตลอดการใหส้ัมภาษณ์ โดยสามารถแบง่
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ออกเป็นการเงียบด้านบวก และด้านลบ มักจะเกิดข้ึนในขณะที่ผู้ให้สมัภาษณ์ก าลังคิด

ระหว่างการน าเสนอข้อมูล ซ่ึงถ้าในระหวา่งการสัมภาษณ์ ผู้ให้สมัภาษณ์น่ิงเงียบ

เนื่องจากไม่สามารถตอบข้อมูลได้ ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความช่วยเหลือ 

3. การตอบสนอง ท าให้ผู้ให้สมัภาษณ์รับรู้ได้เป็นระยะๆ ว่าผู้ประเมินก าลังตั้งใจฟังอยู่ 

โดยใช้ค าพูด เช่น "ใช"่ "ฉันเข้าใจ" "อืมม... ม" หรืออาจจะใช้ภาษากาย เช่น พยักหน้า 

และการสบตาโดยไม่ขัดจังหวะผู้ให้สัมภาษณ์ถ้าไม่จ าเป็น  

4. การตั้งค าถามปลายเปิด ใช้ค าถามทีก่ระตุ้นให้ผู้ให้สมัภาษณ์เสนอความคิดเพิ่มเติม 

มากกว่าที่จะให้ตอบค าถามเพียงว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" ส่วนค าถามปลายปิดมักจะปดิกั้น

ความคิดของผู้ให้สัมภาษณ ์ท าให้พวกเขารู้สึกว่าถูกซักถามและถกูกีดกนัการให้ข้อมูล 

หลักฐำนกำรตรวจประเมิน 

หลักฐานต่างๆควรถูกรวบรวมในทุกๆเรือ่งที่เก่ียวข้องตามวตัถุประสงค์และขอบเขต

ของการตรวจประเมิน สามารถใช้รายการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการเก็บรวบรวมหลักฐาน ซ่ึง

สามารถรวบรวมหลกัฐานจาก 

 การสัมภาษณ ์

 การตรวจสอบเอกสาร/รายงานบันทึก (ทางกายภาพ และอิเล็กทรอนิกส์)  

 การสังเกตกิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 การเยี่ยมชมสถานที ่

 ใช้วิธีการทางสถิติ เช่น สุ่มตัวอย่างที่สามารถใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในระหว่าง

การประเมิน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างควรจะมีสัดส่วนของขอบเขตที่อยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบ   

การเย่ียมชมสถานที่สามารถท าก่อน หรือ ระหว่างการสัมภาษณ์ การเย่ียมชมสถานที่

โดยทั่วไป หมายถึง การไปเย่ียมชมห้องเรียนที่ใช้ในการบรรยาย ห้องสอนเสริม ห้องปฏิบัติการ 

โรงงานที่นักศึกษาฝึกงานหรือห้องฝึกงาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของส่ิงอ านวยความสะดวก  สภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือ 

ความสะอาดและการบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้การเย่ียมชมสถานที่
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ยังเป็นการให้ผู้ประเมินมีโอกาสช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฎในรายงานการประเมินตนเอง

พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน 

3.6.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบ 

ขั้นตอนขั้นตอน "ตรวจสอบ" เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอผลการ

ประเมิน   

เมื่อส้ินสุดการประเมิน ก่อนที่จะเตรียมพร้อมการรายงานขั้นสุดท้าย คณะผู้ประเมิน

อาจจะจัดการประชุมช้ีแจงกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบแผนงาน โดยมี

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือ 

 น าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น 

 มั่นใจว่าผลการประเมินก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

 เปิดโอกาสให้มีการช้ีแจง 

 สรุปผลการประเมิน 

การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน "การตรวจสอบ" และช่วยให้ผู้ประเมินเตรียมความ

พร้อมและการรายงานข้อเท็จจริง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินช้ีแจงข้อ

สงสัยและมีความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพ AUN QA ได้ดีมากข้ึน

กว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยในการแสดงประเด็นที่สมควรได้รับการปรับปรุง และสร้างแรง

กระตุ้นให้แก่มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ซ่ึงการส่ือสารสองทางใน

ขั้นตอน "ตรวจสอบ" นี้ จะท าให้มหาวิทยาลัยยอมรับการตัดสินและการช่วยเหลือซ่ึงน าไปสู่การ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด และยั่งยืนระหว่างผู้ประเมินและมหาวิทยาลัย 

รำยงำนผลกำรประเมิน 

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมิน 

  - ระดับของการปฏิบตัิงานตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพ AUN QA  

  - จุดแข็งของมหาวิทยาลัย/คณะ/แผนงาน 

 - แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการประเมินจะแสดงในรูปท่ี 3.6 

รูปภาพที่ 3.6 ล าดับขั้นตอนในการเตรียมการรายงานผลการประเมิน 

 

การตรวจสอบข้อมูลใน 

การประเมิน 

 

 

 

 

- ตรวจสอบหลักฐาน ข้อมูลต่างๆ 

   

 

ระบุจุดแข็ง 

 

 

 

- ตรงตามเกณฑ์ 

- แนวปฏิบัติที่ดี 

   

 

 

มองหาจุดในการแกไ้ข 

ปรับปรุง  

 

 
- จุดที่ต้องการการปรับปรุงและพัฒนา 

- จุดที่เป็นข้อที่ควรปรับปรุง 

   

 

อธบิายข้อมูลที่คน้พบ 

 
 

- ยืนยันประเด็นที่เป็นข้อสงสัย 

- เห็นด้วยในการพัฒนาปรับปรุง 

- น าเสนอผลที่จะรายงานในพิธปีิด 

   

 

ให้คะแนนระดับตาม

เกณฑ์ 

 

 
- แสดงระดับคะแนนที่เห็นพ้องต้องของผู้ประเมินตามเกณฑ์ 

- ปรับคะแนนของผู้ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

   

 

 

เตรียมพร้อมในการ

รายงานผลขั้นสุดทา้ย 

 
- ใชรู้ปแบบการประเมินผลการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA  

- รายงานผลฉบับสุดท้าย 
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เพ่ือจัดเตรียมรายงานให้เกิดความน่าเช่ือถือและตรงตามวัตถุประสงค์นั้น  คณะผู้

ประเมินจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่รวบรวมมา และแบ่งเป็นจุดแข็งและจุดที่ควร

ปรับปรุงของตามแนวทางปฏิบัติของการประกันคุณภาพทีถู่กน ามาใช้โดยมหาวิทยาลัย จากนั้น

คณะผู้ประเมินควรแนะน าขอบเขตการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

AUN QA  คณะผู้ประเมินต้องมีการให้คะแนนและตกลงผลคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ข้อ

ขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ประเมินต้องมีการตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐาน

อ้างอิงที่เทียบกับแนวปฏัติที่ดี   และควรมีการปรับคะแนนให้เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือให้

แน่ใจว่าได้ผลลพัธ์ที่ตรงตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA จะมี เกณฑ์การวัด 7 ระดับเ พ่ือให้

มหาวิทยาลัยและผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามี

ความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับใด โดยใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ระดับ ค ำอธิบำย 

1 คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชดัเจน 

ไม่ปรากฎผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานท่ีสนับสนุนการ

ด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา

อย่างเร่งด่วน 

2 คุณภำพไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เน่ืองจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่

เพียงพอในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภำพไม่เพียงพอ แต่กำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำเพียงเล็กน้อยสำมำรถท ำ

ให้มีคุณภำพเพียงพอได ้

มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผล

การด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมเกณฑ์ 

มีเอกสาร และหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรดีกว่ำเกณฑ์ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

ส่งผลให้เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การ

ด าเนินการท่ีดี และมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน ำ 

มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก มี

แนวโน้มเชิงบวกให้เห็นอย่างชัดเจน ซ่ึงผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนว

ปฏิบัติชั้นน าได้ 

 

ในการก าหนดคะแนนในแต่ละเกณฑ์และเกณฑ์ย่อย ควรจะใช้เลขจ านวนเต็มเท่านั้นใน

การให้คะแนน ค าวิพากษ์โดยรวมของการประเมินจะค านวณตามค่าเฉล่ียเลขคณิตซ่ึง

ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 11 เกณฑ์ โดยมีทศนิยมได้เพียงหนึ่งต าแหน่ง 
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ก่อนที่จะท าการน าเสนอขั้นสุดท้ายต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้ประเมินควร

ชี้แจงข้อสงสัยใด ๆ และแจ้งให้ทราบถึงส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงไปพร้อมๆกับบุคลากร

หลักๆ ของคณะหรือสาขา การรายงานไม่ควรออกมาในรูปแบบของการตัดสิน เช่น ใช้ค าว่า 

"บ่อย" แต่ควรแสดงความคิดเห็นตามจริง และระบุความส าคัญของการปฏิบัติหรือกระบวนการ 

รายงานขั้นสุดท้ายควรจัดท าในรูปแบบรายงานการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ดังภาคผนวก 

D 

ในการเขียนรายงานข้อมูลป้อนกลบัจ าเป็นต้องมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การเขียนวัตถปุระสงค์ 

 การอ้างอิงจากหลักฐาน 

 การส่งเสริมสนับสนุน 

 การเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ "เรียนรู"้  

ในการเขียนรายงานผลสะท้อนกลบัต้องไม่มปีระเด็นดงัต่อไปนี ้

 ต้องไม่แสดงการกระทบกระเทียบ 

 ต้องไม่สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไข 

 ต้องไม่เพิกเฉยต่อความพยายามโดยรวย 

 ต้องไม่เพิกเฉยต่อการกระท าให้บรรลุผล 

ข้อมูลป้อนหลบัที่ดีเป็นรากฐานของการประเมินผลทีม่ีประสิทธิผล ซ่ึงสามารถช่วยให้

มหาลัยเตรยีมความพร้อมในการตรวจสอบตามแนวทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN 

QA อีกทั้งยังให้สะท้อนกลับในประเด็นต่างๆที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรบัปรุง  

ข้อมูลป้อนกลบัที่ดีควรท่ีจะ 

 ใช้ประโยคชัดเจน ง่าย ไวยากรณ์ถูกต้อง และสมบรูณ์ จะช่วยให้ลดเวลาในการ

ช้ีแจง 

 หลีกเล่ียงการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือตวัย่อ 
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 ควรมีความสร้างสรรค์ – ใช้โทนเสียงด้านบวก มีการปรับปรุงค าแนะน าและ

ข้อคิดเห็นเฉพาะในขอบเขตที่อยู่ในเกณฑ์  

 หลีกเล่ียงการระบุเง่ือนไข - ให้เฉพาะข้อสังเกตและการประเมนิผล 

การปิดประชุม จะด าเนินการโดยประธานของทีมประเมิน การกล่าวปิดประชุม

โดยทั่วไปมีดังน้ี 

สวัสดีทุกท่าน ในนามของคณะประเมิน ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน

ส าหรับการให้บริการและความช่วยเหลือที่พวกท่านมีให้เราตลอดการประเมิน เราได้

เพลิดเพลินกับบรรยากาศเป็นกันเองในระหว่างการประเมิน 

ในอันดับแรก ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวทวนวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน

ภายใต้แนวทางและเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ซ่ึงการประเมินได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดย

ได้ท าการตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับกรอบตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานผลข้ันต้นโดยได้รับข้อมูลมาจากทีมประเมินดังนี้ 

ผลรายงานครั้งสุดท้ายจะถูกด าเนนิการส่งให้ทางมหาวิทยาลัยโดยเลขาคณะผู้

ประเมินคณุภาพในภายหลงั 

 

3.6.4 ขั้นตอนกำรปรับปรุง 

ในขั้นตอนการปรับปรุง จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมรายงานและข้อเสนอแนะการ

ประเมินข้อมูลสะท้อนกลับในรายงานขั้นสุดท้าย รายงานครั้งสุดท้ายนี้ประกอบด้วยข้อสรุปและ

รายละเอียดของผลการประเมิน (ดูภาคผนวก D) ตัวอย่างของรายงานมีรายละเอียดใน

ภาคผนวก E 

โดยการสรปุรายงานโดยทั่วไปมีดังนี ้

รายงานน้ีเป็นไปตามข้อมูลท่ีให้ไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยดูจากหลักฐาน 

การเย่ียมชมสานท่ี และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต (ซ่ึงควรจะอ่านไปพร้อมกับผลการวิจัยเบื้องต้นท่ี

เสนอพิธีปิดท่ีเน้นจุดแข็งและขอบเขตการพัฒนา) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 
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เกณฑ์ คะแนน 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 4 

2. ข้อก าหนดของหลักสุตร 5 

3. โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร 4 

4. วิธีการเรียนการสอน 5 

5. การประเมินผู้เรียน 5 

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 5 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 4 

8. คุณภาพผู้เรียนและการให้ค าปรึกษาแก่

ผู้เรียน 

5 

9. ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง

พื้นฐาน 

4 

10. การปรับปรุงคุณภาพ 4 

11. ผลผลิต 5 

ผลคะแนนโดยรวม 4.5 

จากผลการประเมินโดยรวมสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN 

QA  และมีผลการด าเนินงานของหลักสูตรอยู่ระหว่างเป็นไปตามเกณฑ์และดีกว่าเกณฑ์ 

 

หลังจากคณะผู้ประเมินได้ท าการประเมินแล้วเสร็จ และส่งส าเนารายงานให้เลขาธิการ

ประกันคุณภาพ AUN พร้อมกับส่งส าเนารายงานผลข้อมูลสะท้อนกลับ (ภาคผนวก F) ให้กับ

มหาวิทยาลัยที่ขอรับการประเมิน วัตถุประสงค์ของการรายงานผลจะช่วยในการปรับปรุง

กระบวนการประเมินผล 


