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ส่วนที่ 1 

การบรหิารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

ปรัชญา 

การจัดการและการสื่อสารท่ีดจีะสร้างสังคมท่ีเป็นสุขและย่ังยืน 

ปณิธาน 

 มุ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการ เพ่ือผลิตบัณฑิตในดา้นการ

บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเท่ียว และนิเทศศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญบนพ้ืนฐาน

ของคุณภาพวิชาชีพ เทคโนโลยี และส านกึรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

วสัิยทัศน์ 

สถาบันอุดมศกึษาชั้นน า ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์  การท่องเท่ียวและนิเทศ

ศาสตร์ระดับประเทศ/สากลท่ีเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ร่วม

รับผิดชอบตอ่สังคม 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุ่งเนน้คุณธรรมและความ

เป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเท่ียวและนเิทศศาสตร์ 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และน าไปพัฒนาการเรียนการสอน และ

เพ่ิมความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยท้ังแบบสายตรงและบูรณา

การ 

3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเท่ียวและนเิทศศาสตร์ 

4. ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า

ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอดท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พ่ึงพาตนเองได้ภายใต้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ค่านยิมองค์กร 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม   

ยกย่องและให้เกียรติกั น ดูแลรับผิดชอบสังคม ใช้คว ามสามาร ถและสร้างสรรค์นวัตกรรมอัน

หลากหลาย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ/สากล 

M  :  Moral praise and honor มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรตกิัน 

I  :  Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม 

S  :  Social Responsibility รับผิดชอบตอ่สังคม 

U  :  Unity ความเป็นเอกภาพ 

P  :  Professionalism and academic excellence ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

เอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ 

We’re Smart School. 
1. Smart Managing 

2. Smart Image 

3. Smart Communication 

4. Smart Thinking 

5. Smart Services 

 

เป้าประสงค์ร่วม 

 1. เพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบ

ไปมีงานท า และเป็นคนดขีองสังคม 

 2. เพ่ือท าการวิ จัย ท่ี เน้นการสร้าง ปัญญ ารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียง คู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

 3. เพ่ือการบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

 4. เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)      

สู่สากล 

 5. เพ่ือบริหารจัดการอ ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และยึด ม่ัน ในธรรมาภิบาล           

(Good Governance) 
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การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรยังเป็นท่ียอมรับและตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีหลากหลายและเป็นท่ียอบรับขององค์กรท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน 

3. คณะมีกระบวนการท่ีสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ระดับชาตแิละนานาชาติ 

4. คณะและอาจารย์ได้รับการยอบรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ 

5. คณะมีโครงการฯ ในระดับบัณฑิตศกึษามุ่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6. อาจารย์อยู่ในวัยหนุม่สาวและเป็นคนรุ่นใหม่มีพลังงานในการท างาน 

 

จุดอ่อน 

1. อาจารย์ไม่ได้ขอต าแหนง่ทางวิชาการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. จ านวนการตพิีมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาตยัิงมีจ านวนนอ้ย 

4. ในบางสาขาวิชาอาจารย์มีภาระงานสอนต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

5. หลักสูตรมีความหลากหลายมากท าให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวมากนัก รวมถึงการสร้างจุด

แข็งร่วมกัน 

6. ความเป็นปัจเจกชนของอาจารย์ในคณะท่ีมีค่อนข้างสูง 

7. โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศกึษามีน้อย 

 

อุปสรรค 

1. การเปิดเสรีทางการค้า บริการด้านการศกึษาระดับอุดมศกึษาท าให้มีการแข่งขันในการจัดการศึกษา

เพ่ิมสูงมากขึน้ 

2. การศึกษาตน้ทางมีคุณภาพจ ากัด ท าให้คุณภาพนักศึกษาด้อยลง ส่งผลตอ่การจัดการศกึษาและ

คุณภาพของบัณฑิต 

3. การแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตา่งๆ อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน 

4. โอกาสท่ีจะได้บุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเท่ียวและนเิทศศาสตร์   

ท่ีจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีความรู้ความสามารถมีน้อยเม่ือ

เทียบกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
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โอกาส 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะมีการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการท้ังภายในและตา่งประเทศ 

2. ศาสตร์ทางหารบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเท่ียวและนิเทศศาสตร์เป็นองค์

ความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนว่ยงานตา่งๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

3. รัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเน้นด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) ท าให้คณะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายและหาแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

4. สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับศาสตร์ตา่งๆ เป็นสหสาขาวิชา 

5. แหล่งทุนวิจัยท่ีสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณะมีมากและเพ่ิมขึ้น 

 

แผนการพัฒนาการด าเนนิงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  

ระยะส้ัน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาในทุกๆ ด้าน 

ระยะกลาง จัดตัง้คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ระยะยาว จัดตัง้คณะบริหารธุรกิจ คณะนเิทศศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

นโยบายการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานของคณะวิทยาการ จัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

1. ด้านการจัดการศึกษา/ผลิตบัณฑิต 

1.1. พัฒนาปรับปรุงประเมินหลักสูตรทุกระดับชั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างตอ่เนื่อง โดยยึดแนว

ทางการพัฒนาของมาตรฐานการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี 

เศรษฐศาสต ร์ การท่อง เท่ียวและนิ เทศศาสต ร์ชั้ นน าโดยค านึง ถึ งความต้อ งการของ

ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

1.2. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพในการจัด

การศึกษาให้ มีคุณภาพและส่งเสริมให้นั กศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ท้ัง ในและนอก

มหาวิทยาลัย 

1.3. พัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท้ังห้องปฏิบัตกิาร วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ

สนับสนุนคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

1.4. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสอบใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพในแตล่ะสาขาวิชา 

1.5. พัฒนาเพ่ิมช่องทางและสร้างกระบวนการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดผู้ผ่านการศกึษา

ตน้ทางเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.6. มีกลไกวิจัยภายนอกเพ่ือน ามาสร้างนวัตกรรมหลักสูตร 

1.7. สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เร่งท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
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1.8. สร้างโครงการพัฒนาอาจารย์จากนักศึกษาท่ีมีผลการศกึษายอดเย่ียม 

 

2. ด้านการวจัิย 

2.1. ส่งเส ริมและสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยรับการจัดสรร

งบประมาณจากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2. พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์ 

2.3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอก 

2.4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยและน าเสนอเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.5. จัดระบบพ่ีเลีย้ง (Mentor) ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะ 

2.6. จัดท าเอกสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ 

 

3. ด้านการบริการวชิาการ 

3.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชนและสังคม 

3.2. จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ เพ่ือชุมชนและสังคม 

3.3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามศาสตร์แตล่ะสาขาวิชาเพ่ือให้บริการวิชาการตอ่ชุมชนและสังคม 

3.4. สนับสนุนให้อาจารย์และผู้เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

3.5. สร้างคลังข้อมูลธุรกิจ เศรษฐกิจเพ่ือบริการวิชาการชุมชนในท้องถิ่น ภาคเหนอื รวมถึงลุ่มแม่น้ าโขง 

 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1. ส่งเส ริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มี จิตส านึก ในการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

4.2. ส่งเส ริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้เข้า ร่ว มด าเนิ นกิ จกรรมด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

4.3. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สืบสานโครงการตามแนว

พระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้น าศลิปวัฒนธรรมไทยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
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5. ด้านการบริหารจัดการ 

5.1. จัดท าแผนพัฒนาคณะและทบทวนจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

5.2. บริหารจัดการด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

5.3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการท่ีดีและท าองค์กรให้มีความสุข 

5.4. พัฒนาและเสริมสร้างองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5.5. พัฒนาและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่โดยการมอบหมายอ านาจและการกระจายอ านาจ 

5.6. เสริมสร้างการท างานเป็นทีม และการบริหารท่ีมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 

 

6. ด้านการพัฒนานักศึกษา 

6.1. พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

6.2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนท่ีสร้างเสริมทักษะในการด ารงชีวิต 

6.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท้ังท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริการแก่ชุมชนและการสืบสานโครงการตามพระราชด าริ 

6.4. จัดระบบให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพรวมถึงการศกึษาตอ่ให้กับนักศกึษา 

6.5. ปลูกฝังค่านยิมด้านคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้น ารวมถึงขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยแก่

นักศกึษา 

 

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

7.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิการศึกษา สร้างผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย เพ่ือเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการและเสริมศักยภาพความเป็นนักวิชาการ 

7.2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะทางวิชาชีพ

เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

7.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังจากการฝึกอบรมและศกึษาดูงานหนว่ยงาน

ภายในและภายนอกองค์กร 

7.4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีใจบริการ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

7.5. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น และสร้างโอกาสความก้าวหนา้ในสายงาน

ตา่ง ๆ 

7.6. พัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพให้บริการในลักษณะ One Step Service และมี

ความเป็นมืออาชีพ 
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8. ด้านเครือข่าย 

8.1. สร้าง/รักษา/ส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า และสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปของสมาชิก/ชุมชน/

สมาคม 

8.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 
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ส่วนที่ 2 

คู่มือประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน ระดับหลักสูตร เวอร์ช่ัน 3.0 

1. บทน ารูปแบบการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน 

1.1 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทาง

วิชาการเพียงมิตเิดียวเท่านั้น ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความคาดหวังท่ีหลากหลายของผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย คุณภาพของการศกึษาระดับอุดมศกึษา สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนยิามท่ีมีหลากหลายมิติ 

ปฏิญญาโลกว่าด้วยเร่ืองการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21: วิสัยทัศน์และการ

ด าเนินงาน (ตุลาคม 2541) บทความท่ี 11 กล่าวว่า การประเมินเชิงคุณภาพ ค านึงถึงคุณภาพใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบหลากหลายมิติ ซึ่งหมายรวมถึงภารกิจและกิจกรรม การสอนและ

หลักสูตร การท าวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การท างานร่วมกับผู้อื่น ผู้ เรียนอาคาร สิ่งอ านวย

ความสะดวก อุปกรณ์ การให้บริการแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการซึ่งการประเมินตนเอง

ภายในและการตรวจสอบจากภายนอกอย่างเปิดเผยโดยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระรวมถึงผู้ เชี่ยวชาญชาว

ตา่งประเทศหากเป็นไปได้ เป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศกึษา 

ในการพัฒนา การปฏิบัติงาน การให้การสนับสนุนและการปรับปรุงระดับคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษานัน้ สถาบันจ าเป็นต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพ The Regional Report of 

Asia and the Pacific (ยูเนสโก, 2003 b) ให้ค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษาไว้

ว่า เป็น  “ ขั้ นตอนการจัดการและประเมินอ ย่าง มีระบบเพ่ือควบคุมดู แลผลงานของสถาบัน

ระดับอุดมศกึษา” 

1.2 รูปแบบของ AUN-QA 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพในการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาและคว ามจ าเป็นในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพแบบองค์รวมเพ่ือ เพ่ิม

มาตรฐานทางวิชาการความก้าวหนา้ทางการศึกษา การวิจัยและการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยท่ีเป็น

สมาชิก ในปี พ.ศ.2541 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยในอาเซียนซึ่งน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของการประกั นคุณภาพการศึกษาของ

เค รือข่ายมหาวิทยาลั ยอาเซียน  ตั้ งแต่นั้ น เป็นต้นมา เค รือข่ายประกั นคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอาเซียนได้ท าการสนับสนุน พัฒนา และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกั น

คุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวทางเชิงประจักษ์ผ่านการทดสอบ  ประเมิน ปรับปรุงและเผยแพร่ ท้ังนี้ ใน

ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเครือข่าย AUN-QA และพัฒนาการการประกันคุณภาพ 



 

ภาพท่ี 1. 1 พัฒนาการของเครือข่าย AUN-QA
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รูปแบบของ AUN-QA ส าหรับการศกึษาระดับอุดมศกึษาประกอบไปด้วยมิติทางกลยุทธ์ ระบบยุทธวิธี 

(ดูภาพ 1.2) ซึ่งมีความจ าเป็นท้ังการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 1.2 รูปแบบของ AUN-QA ระดับอุดมศกึษา 

 

การประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการให้ความม่ันใจว่าสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรมีนโยบาย

และกลไกท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานของตนเอง 

 การประกันคุณภาพภายนอกด าเนนิการโดยองค์กรหรือบุคคลจากภายนอกสถาบัน ผู้ประเมิน

จะประเมินการด าเนินงานของสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรเพ่ือตัดสินว่าตรงกับมาตรฐานท่ีได้แจ้งไว้หรือไม่ 

รูปแบบของ AUN-QA สามารถปรับใช้ได้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ

กรอบประกันคุณภาพท้ังในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
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1.2.1 รูปแบบของ AUN-QA ระดับสถาบัน 

กลยุทธ์การประกันคุณภาพระดับสถาบันประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ตามท่ีปรากฏในภาพ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.3 รูปแบบ AUN-QA ระดับสถาบัน 

 

 การประกันคุณภาพเชิงกลยุทธ์ระดับสถาบันเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการของผู้มีส่วนได้สว่นเสียซึ่ง

ถ่ายทอดมาสู่ วิสัยทัศน์  พันธกิ จ เป้าหมาย เป้าประสงค์และวัตถุ ประสง ค์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ ง

หมายความว่า การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพจะเร่ิมต้นด้วยพันธกิจและเป้าหมาย (แถว

ท่ี 1) และจะสิน้สุดดว้ยผลสัมฤทธ์ิเพ่ือความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสียเสมอ (แถวท่ี 4) 

ข้อความในภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นวิธีการท่ีมหาวิทยายาลัยวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

การถ่ายทอดเป้าหมายเป็นเอกสารเชิงนโยบายและกลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 โครงสร้างและรูปแบบการจัดการของมหาวิทยาลัย 

 การจัดการทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย และ 

 การจัดหาเงินทุนเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

แถวท่ี 3 แสดงถึงกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 การวิจัย 

 การให้บริการแก่สังคมและการสนับสนุนและพัฒนาแก่ชุมชน 

  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันควรน าระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้

และวัดเปรียบเทียบสมรรถนะของการปฏิบัตงิานเพ่ือให้บรรลุความเป็นเลิศทางการศกึษา 

   

 

 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

ผลสั

มฤท

ธ์ิ 

นโยบายและแผน 

การจัดการ 

บุคลากร 

ทุนทรัพย์ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

งานวิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 
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1.2.2 รูปแบบ AUN-QA ส าหรับระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

รูปแบบ AUN-QA ส าหรับระบบประกันคุณภาพภายใน (รูปท่ี 1.4) ประกอบไปด้วยส่วนตา่ง ๆ ดังนี้ 

 กรอบการประกันคุณภาพภายใน 

 เคร่ืองมือตดิตามตรวจสอบ 

 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 กระบวนการประกันคุณภาพพิเศษ เพ่ือใช้ในกิจกรรมเฉพาะทาง 

 เคร่ืองมือการประกันคุณภาพเฉพาะทาง 

 กิจกรรมตดิตามผลเพ่ือการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.4 รูปแบบ AUN-QA ระบบประกันคุณภาพภายใน 

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นภาพรวมของระบบ แหล่งทรัพยากรและข้อมูลซึ่ง เอื้อ

ให้กับการจัดเตรียม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการสอน ประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียน งานวิจัย และการบริการชุมชน ระบบนี้เป็นระบบท่ีกลไกการประกันคุณภาพมีไว้เพ่ือดูแลและ

เพ่ิมประสิทธิภาพระดับของการประกันคุณภาพในการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

  

 

 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

การติดตามผล 

เคร่ืองมือตรวจสอบ 

เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

กระบวนการประกัน
คุณภาพพิเศษ 

กระบวนการประกัน
คุณภาพเฉพาะทาง 

อัตราการส าเร็จการศึกษา
และอัตราการตกออก 

การประเมินรายวิชา 

และหลักสูตร 

บุคลากรประกัน
คุณภาพ 

ผู้ตรวจสอบ 
จากสถาบันอ่ืน 

ข้อมูลป้อนกลับจาก
ตลาดแรงงานและศิษย์เก่า 

การประเมินงานวิจัย 

ส่ิงอ านวยความสะดวก
การประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศ 

ผลงานวิจัย 

การประเมินผลการ

บริการวิชาการ 

การสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพของ

ผู้เรียน 

คู่มือคุณภาพ 

ความก้าวหน้า 
ของผู้เรียน 

การประเมินผู้เรียน 

การประเมินประกัน
ผู้เรียน 

การวิเคราะห์ 
จุดแข็งจุดอ่อน 
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1.2.3 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสู ตรมุ่งเน้ นไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตามมิติ

ดังตอ่ไปนี้ 

 คุณภาพของปัจจัยน าเข้า 

 คุณภาพของกระบวนการ 

 คุณภาพของผลผลิต 

การพัฒนารูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตรเร่ิมตั้งแตฉ่บับท่ี 1 จนถึงฉบับท่ี 3 ตามภาพท่ี 1.5, 

1.6, และ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.5 รูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ฉบับท่ี1) 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.6 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร ฉบับท่ี 2 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

การประเมินผู้เรียน กลยุทธ์ในการเรียนการ
สอน 

โครงสร้างและเน้ือหาของ
หลักสูตร 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

การสนับสนุนและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

สิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

คุณภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คุณภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลป้อนกลับจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพ 
การเรียนการสอน 

การใช้บัณฑิต การวิจัย เวลาในการจบ
การศึกษา 

 

อัตราการตกออก อัตราการจบ
การศึกษา 

ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวั

ง 

ผลสัมฤ

ทธ์ิ 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

แนวคิดเก่ียวกับ 
การสอน 

การประเมิน 
ผู้เรียน 

การจัดการหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร ข้อก าหนดของ
หลักสูตร 

การให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คุณภาพของบุคลากร 

กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

การออกแบบ
หลักสูตร 

การประเมินผลผู้เร ียน การประกันคุณภาพการ

เรียนการสอน 

เวลาในการจบ
การศึกษา 

การใช้บัณฑิต อัตราการตกออก อัตราการจบการศึกษา ลักษณะของบัณฑติทีพึ่ง

ประสงค์ 

ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวั

ง 

ผลสัมฤ

ทธ์ิ 
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   ภาพ 1.7 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร ฉบับท่ี 3 

 

ภาพท่ี 1.8 แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรฉบับท่ี1, 2 และ 3 

ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

1. เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

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

3. เนื้อหาของหลักสูตร 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของ

หลักสูตร 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของ 

หลักสูตร 
4. การจัดการหลักสูตร 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการสอน 

และกลยุทธ์ในการเรียน 

4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 

6. การประเมินผู้เรียน 5. การประเมินผู้เรียน 5. การประเมินผู้เรียน 

7. คุณภาพของบุคลากร 6. คุณภาพของบุคลากรสาย

วิชาการ 

6. คุณภาพของบุคลากรสาย 

วิชาการ 

8. คุณภาพของบุคลากร

สายสนับสนุน 

7. คุณภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

7. คุณภาพของบุคลากรสาย 

สนับสนุน 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

การประเมินผู้เรียน กลยุทธ์ในการเรียนการสอน โครงสร้างและเน้ือหาของ
หลักสูตร 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

คุณภาพและการ 

สนับสนุนแก่ผู้เรียน 

สิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คุณภาพของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

คุณภาพของบุคลากร 
สายวิชาการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

ผลผลิต 

ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวั

ง 

ผลสัมฤ

ทธ์ิ 
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ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ฉบับท่ี 3 

9. คุณภาพของผู้เรียน 8. คุณภาพของผู้เรียน 8. คุณภาพของผู้เรียนและการ

สนับสนุน 

10. การให้ค าปรึกษาและ

การสนับสนุนผู้เรียน 

9. การให้ค าปรึกษาและการ

สนับสนุนผู้เรียน 

9. สิ่งอ านวยความสะดวก 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

11. สิ่งอ านวยความสะดวก 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. สิ่งอ านวยความสะดวก 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของคุณภาพ 

12. การประกันคุณภาพการ 

สอนและกระบวนการการ 

เรียนรู้ 
11. การประกันคุณภาพการสอน

และกระบวนการการเรียนรู้ 
11. ผลผลิต 

13. การประเมินผลผู้เรียน 

14. การออกแบบหลักสูตร 

15. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 12. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

16. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี 

ส่วนได้สว่นเสีย 

13. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้

ส่วนเสีย 

 

17. ผลผลิต 14. ผลผลิต  

18. ความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้สว่นเสีย 

15. ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้

ส่วนเสีย 

 

 

ภาพท่ี 1.8 ความเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
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2. รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 รูปแบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาพ 2.1) เร่ิมตน้ด้วยความ

ตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตอ้งการเหล่านี้น าไปสู่การสร้างเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีขับเคลื่อนหลักสูตร ข้อมูล 4 แถวในช่วงกลางของรูปแบบและข้อมูลในแถวท่ี 1 น าไปสู่ค าถาม

เกี่ยวกับวิธีการน าผลการเรียน รู้ท่ีคาดหวังไปใส่ในหลักสูตร และวิธีการท่ีจะท าให้ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังนัน้จะบรรลุผลได้โดยการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

 ข้อมูลในแถวท่ี 2 แสดงถึง “ปัจจัยน าเข้า” ในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายวิชาการ

และบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ในแถวท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพหลักสูตร ครอบคลุมถึงการ

ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนคุณภาพของการ

ให้บริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจนข้อมูลป้อนกลับของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 ข้อมูลแถวท่ี 4 เนน้ท่ีเร่ืองของผลผลิตของหลักสูตร รวมถึงอัตราการส าเร็จการศกึษาและการ

ตกออก ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการส าเร็จการศึกษา การใช้งานบัณฑิต การวิจัยและความพึงพอใจของ

ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

ข้อมูลในแถวสุดท้ายกล่าวถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและหลักสูตรรูปแบบของ AUN-

QA นี้สิ้นสุดท่ีการบรรลุความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องของระบบการ

ประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือแสวงหาระเบียบปฏิบัตท่ีิดีท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.1 รูปแบบของ AUN-QA ฉบับท่ี 3 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

การประเมินผู้เรียน กลยุทธ์ในการเรียนการสอน โครงสร้างและเน้ือหาของ
หลักสูตร 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

คุณภาพและการ 

สนับสนุนแก่ผู้เรียน 

สิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คุณภาพของบุคลากร 

สายสนับสนุน 

คุณภาพของบุคลากร 

สายวิชาการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

ผลผลิต 

ผลการ

เรียนรู้ที่

คาดหวั

ง 

ผลสัมฤ

ทธ์ิ 
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รูปแบบของ AUN-QA ในฉบับท่ี 3 ในระดับหลักสูตรประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 

5. การประเมินผู้เรียน 

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้ เรียน 

9. โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตาราง เพ่ือความสะดวกในการ

น าไปปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑ์ตา่ง ๆ เป็นเกณฑ์ย่อยตัวเลขในวงเล็บ [ ] 

ในเกณฑ์ย่อยบอกถึงข้อความท่ีตรงกับในตาราง มีค าอธิบายค าส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้ได้ รวมถึงมี

ค าถามวินจิฉัยและแหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส าหรับเกณฑ์ย่อยในการประเมิน AUN-QA ระดับ

หลักสูตรจะแสดงอยู่ในภาคผนวก ก 
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ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ AUN QA 
AUN-QA 

Criterion 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
6.4    

10.1 

10.3 
11.5 

2 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

6.4  8.4   11.5 

3 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

6.4    
10.2 

10.3 
11.5 

4 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 6.4  8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.4  

8.3 

8.4 

8.5 

 10.3 11.5 

6 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

 
8.3 

8.4 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10.1 

10.3 

10.4 

10.6 

11.4 

11.5 

7 
 

 
     

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.1 

10.5 

10.6 

11.5 

8 
 

 
2.3  

4.1 

4.2 

4.3 

5.2 

5.3 

5.4 

6.4 
7.3 

7.5 

8.1 

8.2 

8.3 

9.1 

9.2 

9.3 

10.1 

10.3 

10.4 

11.4 

11.6 
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AUN-QA 

Criterion 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

5.5 8.4 

8.5 

9.4 

9.5 

10.5 

10.6 

9 
 

 
  

4.2 

4.3 
 6.7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.5 

10.6 

11.4 

11.5 

10  

 

1.3 

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.7 7.3 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11.5 

11 

 

1.3 

 

2.3 3.3 
4.2 

4.3 

5.2 

5.4 

5.5 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.5 

10.6 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 
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2.1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความ

ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 

       

1.2 ผลการเรียน รู้ท่ีคาดหวังครอบคลุม ท้ัง

ความรู้และทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู้และ

ทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนถึงความ

ต้อ งการของผู้ มีส่ วน ได้ ส่ ว น เสี ยอ ย่าง

ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

 

 

 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังต้ อ งสะท้อนถึ งวิ สั ยทัศน์ และพันธกิ จของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศกึษาและบุคลากรจะตอ้งทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน

หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสู ตรมีผลการเรียน รู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความ รู้และทักษะเฉพาะทาง (ท่ี

เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะท่ัวไป (บางคร้ังเรียกว่าทักษะท่ีจ าเป็นต่อ

การท างาน) ท่ีเกี่ยวข้อ งกับสาขาวิชาอื่น  ๆ เช่น การเขียน  การพูดการแก้ปัญ หา เทคโนโล ยี

สารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นตน้ 

4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความตอ้งการ

ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
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ค าอธิบาย 

การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตร

บนพ้ืนฐานของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และจะบรรลุผลเม่ือผู้เรียนส าเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่ ง

ผลลัพธ์นีจ้ะมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ  และอุปนสิัยในการคิด 

สิ่งท่ีผู้ เรียนถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังนัน้เกิดจากความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน าไปสู่การสร้าง

หลักสูตร ท้ังนี้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของ

ผู้สอนท่ีมักจะเขียนในรูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการ

เรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งท่ีกระบวนการเรียนการสอนจะสามารถท าให้เกิดผลลัพท์ท่ีสั งเกตและวัด

ประเมินได้ 

 

ค าถามวนิจิฉัย 

 - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไร 

- ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรคืออะไร 

- หลักสูตรมีวิธีก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างไร 

- ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชาหรือไม่ 

- ตลาดแรงงานมีสว่นช่วยในการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์หรือไม่ 

- เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด 

- หลักสูตรได้ระบุถึงความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน (Job profile) ไว้อย่างละเอียดหรือไม่ 

- บุคลากรและนักศกึษารับรู้ผลการเรียนท่ีคาดหวังได้อย่างไร 

- ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสามารถวัดประเมินผลและบรรลุได้หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด 

- มีการทบทวนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังเป็นระยะหรือไม่ 

- ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังน าไปสู่การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อย่างไร (เช่น 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ และอุปนสิัยในการคิด) 

 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 
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 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 - เกณฑ์ย่อย 

2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีควาครอบคลุม

และทันสมัย [1, 2] 

       

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและ

ทันสมัย [1,2] 
       

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้

ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียด

ของวิชา [1, 2] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารท่ีแสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

 โครงสร้างรายวิชา 

 เมทริกซ์ท่ีแสดงวิธีการท่ีท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่าน

รายวิชา และ 

 รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

รวมถึงข้อมูลตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้รับรู้ 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคต ิซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอน

ท่ีท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลท่ีแสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ

หลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน 
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ข้อก าหนดของหลักสูตร มีหนา้ท่ีดังตอ่ไปนี้ 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ ท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต  เกี่ยวกับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ท่ี

หลักสูตรพัฒนาขึน้ 

 ช่วยหนว่ยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถ

น าไปสู่ เนื้ อหาท่ีเกี่ยว ข้องวิ ชาชีพ  ดังนั้ น ข้อก าหนดของหลักสู ตรจึงควรระบุถึ ง

องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีหลักสูตรก าหนดขึน้เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดของหนว่ยงานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ให้สถาบันและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผล

สะท้อน เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่า

ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัย

สามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้าใจ

เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างชัด เจนและรู้ว่ าจะท าให้บรรลุ ผลได้อย่างไร 

รวมท้ังยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการตดิตาม

ผลการด าเนนิงานของหลักสูตรอีกด้วย 

 เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและ 

 เป็นพ้ืนฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษา

เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ท่ีต้องการ ได้มากน้อยเพียงใด 

ข้อก าหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

 สถาบันท่ีอนุมัติ 

 สถาบันท่ีท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันท่ีอนุมัต)ิ 

 รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนว่ยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 

 ชื่อคุณวุฒิ 

 ชื่อหลักสูตร 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 เกณฑ์การรับเข้าหรือความตอ้งการของหลักสูตร 
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 การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงท้ังภายใน

และภายนอกเพ่ือใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต

เป็นตน้ 

 วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตร 

รายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 

 ชื่อรายวิชา 

 ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อน และ จ านวนหนว่ยกิต เป็นตน้ 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

 กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลท่ีท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

 การวัดประเมินผลนักศกึษา 

 วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

 

ค าถามวนิจิฉัย 

- หลักสูตรและรายวิชาสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือไม่ 

- ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีเอกสารประกอบอะไรบ้าง 

- หลักสูตรและรายละเอียดของวิชาเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อก าหนดของหลักสูตรได้หรือไม่ 

- การทบทวนข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีกระบวนการอย่างไร 

 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือเล่มหลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 – เกณฑ์ย่อย 

3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [1] 
       

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสม ระหว่าง

รายวิชาต่างๆในหลักสูตรฺเพ่ือให้บรรลุผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [2] 

       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็น

ระบบ มีการบูรณาการและทันตอ่ยุคสมัย 

[3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

 

 

1.หลักสูตรกระบวนการจัด เรียนการสอนและวิธีการวั ดประเมินผลนักศึกษามีคว าม

เชื่อมโยงและเอือ้ประโยชน์ให้แก่กัน เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2.หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแตล่ะรายวิชาในหลักสูตร

มีสว่นช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ

กัน) 

4.หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 

5.โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ

ทาง รวมถึงมีการน าเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา

มาปรับเข้ากับหลักสูตร 

6.มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัย

อยู่ตลอดเวลา 
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ค าอธิบาย 

 การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

นักศกึษาท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า 

“ความสอดคล้อ งเชิ งโครงส ร้าง”  (constructive alignment) ค าว่ า“เชิ งโครงสร้าง”  (constructive) 

หมายถึงแนวคิดท่ีว่าผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความสอดคล้อง” หมายถึงสถานการณ์ท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินผลท่ีสอดคล้องกันเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาตา่งๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีสามารถวัดผลได้ 

 การเลอืกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 การประเมินว่านักศกึษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้ดเีพียงใด 

 

ค าถามวนิจิฉัย 

  - เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือไม่ 

- มีการออกแบบหลักสูตรอย่างไรเพ่ือให้มีความสอดคล้องระหว่างรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเฉพาะทาง 

- เนื้อหาของหลักสูตรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะท่ัวไปกับความรู้และทักษะ

เฉพาะทางหรือไม่ 

- มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างไร 

- หลักสูตรเลอืกใช้โครงสร้างในปัจจุบันเพราะอะไร 

- ท่ีผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนแผนการศกึษาในเชิงโครงสร้างหรือไม่ หากมี เป็นเพราะอะไร 

- หลักสูตรส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย การเคลื่อนย้ายนักศึกษา และ/หรือการศกึษาข้าม

พรมแดนหรือไม่ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทางในสว่นของ

วิชาบังคับและวิชาเลอืกมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- การศกึษาตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาเท่าใด 

- แตล่ะรายวิชา ใช้ระยะเวลาเรียนและมีความตอ่เนื่องกันอย่างไร มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

- เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาคืออะไร 

- หลักสูตรมีวิธีในการเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างไรเพ่ือให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
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แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสูตร 

 แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ 

 เอกสารแสดงความเห็นและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
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2.4. การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศกึษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา

การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควร

ตอ้งเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของ

การศกึษา บทบาทหนา้ท่ีของผู้สอน ผู้เรียนรวมท้ังเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนดว้ย 

2. ท้ังผู้ เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกล

ยุทธ์ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึน้อยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดท่ีผู้ เรียนมีตอ่การเรียน กลยุทธ์การ

เรียนท่ีผู้เรียนเลอืกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 

4. การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ

เรียนรู้ได้ดีเม่ือรู้สกึผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านกึถึงความรับผิดชอบตอ่การเรียน โดย 

ก. ส ร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ท่ีเอื้อ ให้ผู้ เรียนแต่ละคนมีส่ วนร่ว มต่อ

กระบวนการเรียนรู้ และ 

ข. มีหลักสูตรท่ียืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา 

กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้ 

6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธี

แสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ 

มีทักษะในการรับและใช้ข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆและลงมือปฏิบัต ิ เป็นตน้) 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 – เกณฑ์ย่อย 

4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการ

เผยแพร่ให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถได้รับรู้ [1] 
       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง

กับการบรรลุ ผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ ท่ี

คาดหวัง [2, 3, 4,5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศกึษาในระดับอุดมศกึษา ทักษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ท่ี

มีคุณภาพ ได้แก่ 

- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตัวเอง โดยผู้เรียนตอ้งมีทักษะด้านการท างานวิจัย 

ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีค้นคว้ามาได้นอกจากนี้ ผู้เรียนตอ้งรู้และสามารถ

เลอืกใช้กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความ รู้ไว้ใช้ ในระยะยาว มีกลยุทธ์ ในการเรียนท่ี เน้นการสร้าง

ความหมายมากกว่าการท่องจ า 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 

การเรียนรู้ท่ีหมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งตา่งๆเข้าด้วยกันได้ 

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้ เรียน ท่ีมีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้อื่นและ

สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 

- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์

แนวความคิดและการกระท าของตนด้วยวิธีการท่ีชัดเจน 

- ความกระตอืรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเตมิ ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่ รู้ตลอดชีวิต (lifelong 

learners) 
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ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 

- การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจะเกิดได้เม่ือผู้ เรียนมีความพร้อม ท้ังด้านสติปัญญาและอารมณ์

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 

- การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจะเกิดได้เม่ือผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 

- การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจะเกิดได้เม่ือผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 

- การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจะเกิดได้เม่ือผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตอืรือร้น 

- การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจะเกิดได้เม่ือผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  

การเลอืกใช้กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนขึน้อยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควรพิจารณา 

เลอืกใช้กลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีเหมาะสม 

 

ค าถามวนิจิฉัย 

 - ปรัชญาการศกึษามีความชัดเจนและบุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ได้หรือไม่ 

- มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น มีโครงการนักศกึษาแลกเปลี่ยน หรือไม่ 

- การสอนโดยภาควิชาอื่นเป็นท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่ 

- กลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีใช้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือไม่ 

- มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 

- มีวิธีการประเมินการเรียนการสอนอย่างไร วิธีการประเมินท่ีเลือกใช้เหมาะสมกับผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาหรือไม่ และวิธีการประเมินผลมีความหลากหลายและเพียงพอหรือไม่ 

- กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีใช้มีอุปสรรคหรือไม่ เช่น จ านวนนักศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทักษะการสอน เป็นตน้ 

 

ค าถามวินิจฉัยส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย: 

 - ผู้เรียนมาตดิตอ่เพ่ือท าการวิจัยคร้ังแรกเม่ือใด 

- การศกึษาและการวิจัยในหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 

- ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรได้อย่างไร 

 

ค าถามวินิจฉัยส าหรับกลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีมุ่งเนน้การฝึกงานและ/หรือการบริการชุมชน: 

- การฝึกงานถือเป็นข้อบังคับหรือเป็นทางเลอืก 

- การฝึกงานหรือการบริการชุมชนมีหนว่ยกิตจ านวนเท่าใด 

- ระดับของการฝึกงานและ/หรือการบริการชุมชนเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ 

- ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการชุมชนของหลักสูตรอย่างไร 

- ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกงานอย่างไร 
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- มีปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานหรือไม่ ถ้ามี สาเหตุของปัญหาคืออะไร 

- ผู้เรียนได้รับการดูแลและฝึกอย่างไร 

- มีการวัดประเมินผลอย่างไร 

 

แหล่งอ้างอิง 

 ปรัชญาการศกึษา 

 เอกสารแสดงการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานท่ีและการฝึก

ปฏิบัต ิเป็นตน้ 

 ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 

 การเรียนออนไลน์ 

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

 รายงานผลการด าเนนิงานการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา 

 การมีสว่นร่วมตอ่สังคมและชุมชน 

 บันทึกความเข้าใจ 
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2.5 การประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 

 การรับเข้านักศกึษาใหม่ 

 การประเมินผู้เรียนอย่างตอ่เนื่องระหว่างการศกึษา 

 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย

ท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ท้ังหมดท่ี

ปรากฎอยู่ในผลการเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน

ควรมีการก าหนดล่วงหนา้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินจิฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน 

และ การประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผู้ เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน 

การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด เกรด ควรท าให้ชัดเจน

และสื่อความท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. ก าหนดมาตรฐานท่ีใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 

5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีค วาม

สมเหตุสมผล นา่เชื่อถือ และด าเนนิการโดยเท่ียงธรรม 

6. ควรระบุความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆได้ รวมท้ังมี

การพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิใน

เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 การประเมินผู้ เรียน มีคว ามส อดคล้อ ง

โครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง [1, 2] 

       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่ วงเว ลาการ

ประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์

ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน 

ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด

เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ เรียน

รับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนน

ถู ก ใช้ ในก ารป ระเมิน เพ่ื อ ยื น ยัน คว าม

เท่ียงตรง ความเชื่อม่ันและความโปร่งใสใน

การประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ ข้ อ มูล ป้อ นกลั บเกี่ ยว กั บก าร

ประเมินผู้เรียนท่ีเหมาะสมแก่เวลาและช่วย

พัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ ยวกับกระบวนการอุ

ธรณ์ [8] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 การประเมินผู้ เรียนถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศกึษา 

ผลของการประเมินส่งผลโดยตรงตอ่อาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนัน้จึงตอ้งด าเนินการอย่างเชี่ยวชาญ

และค านงึถึงองค์ความรู้ท้ังหลายท่ีมีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการประเมินยังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่

สถาบันท้ังในดา้นประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผู้ เรียน การประเมินผู้เรียนควรจะตอ้ง : 

 ได้รับการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินจิฉัย การประเมินผลระหว่างเรียนและการ

ประเมินผลสรุป รวมท้ังมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  ด าเนินการโดยบุคคล ท่ีเข้าใจบทบาทของการประเมินความก้ าวหน้าของผู้ เรียนท่ี มีต่ อ

สัมฤทธิผลทางด้านความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ ถ้าเป็นไปได้การ

ประเมินไม่ควรประเมินโดยผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

  พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 

  ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุท่ีสมควรลดหย่อน

ผ่อนโทษของผู้เรียน 

  ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามขั้นตอนท่ีสถาบันก าหนด 

  อยู่ภายใตก้ารบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

  แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินท่ีใช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไรหรืออยู่ภายใต้

เงื่อนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวั งอะไร รวมถึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน

สมรรถนะของผู้เรียน 

 

ค าถามวนิจิฉัย 

- มีการประเมินนักศกึษาใหม่เม่ือแรกรับเข้าหรือไม่ 

- มีการประเมินนักศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษาหรือไม่ 

- การประเมินครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร

โดยรวมมากน้อยแค่ไหน 

- เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือไม่ 

- มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายหรือไม่ อะไรบ้าง 

- เกณฑ์การผ่านหรือตกชัดเจนหรือไม่ 

- เกณฑ์การประเมินชัดเจนหรือไม่ 

- มีมาตรการป้องกันเพ่ือยืนยันความเป็นปรนัยในการวัดผลหรือไม่ 

- ผู้เรียนพึงพอใจกับกระบวนการหรือไม่ มีการร้องเรียนอะไรจากผู้เรียนบ้าง 

- มีกฎส าหรับการประเมินซ้ าท่ีชัดเจนหรือไม่และผู้เรียนพึงพอใจหรือเปล่า 

 

การประเมินผู้เรียนส าหรับผลงานจบ เช่น วิทยานิพนธ์ หรือโครงงาน เพ่ือให้ผู้ เรียนใช้ความรู้

ทักษะและความสามารถของตนเพ่ือปรับองค์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีเหมาะสม 

- มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนส าหรับประเมินผลงานจบหรือไม่ 

- ใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการพิจารณาผลงานจบ 

- การเตรียมการท าผลงานจบเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ท้ังเนื้อหา ขั้นตอนและทักษะ 

- ระดับของผลงานจบเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ 
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- มีอุปสรรคเกิดขึน้ในการท าผลงานจบหรือไม่ ถ้ามีเพราะสาเหตุใด 

- ผู้เรียนได้รับการชี้แนะ อย่างไร 

 

แหล่งข้อมูล 

 ตัวอย่างการประเมินในหลักสูตร โครงงาน วิทยานพินธ์ ข้อสอบปลายภาค ฯลฯ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 แผนการให้คะแนน 

 กระบวนการกลั่นกรอง 

 ขั้นตอนการอุธรณ์ 

 ข้อมูลจ าเพาะของรายวิชาและหลักสูตร 

 เกณฑ์การทดสอบ 
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2.6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ 

รวมถึง การสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และ

แผนการเกษียณเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการด้านการศกึษา วิจัย และบริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและตดิตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและ

ภาระงานท่ีได้รับเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศกึษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินคว ามสามารถของ บุคลากรสายวิ ช าการ บุคลากรท่ี มี

ความสามารถจะตอ้งมีคุณสมบัตดิังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

 น ากระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมให้

บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 

 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหนา้ด้านการสอนและรายวิชาท่ีตนเองสอนได้ 

 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 มีการท าวิจัยและจัดหาบริการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้มีสว่นได้เสีย 

4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณา

จากการสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นท่ี เข้าใจ

ตรงกัน 

6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบตอ่มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียของ องค์กร 

โดยค านงึถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความตอ้งการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น

ระบบ และน าไปจัดการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของบุคลากร 

9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพ่ือกระตุ้น

และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ได้รับการยอมรับเพ่ือการพัฒนา  
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบ

ทอดต าแหนง่ เลื่อนต าแหนง่ การปรับวิธีการจัดสรร

บุคลากรเข้าสู่ ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และ

แผนการเกษียณ)ตอบสนองต่อความต้องการด้าน

การศกึษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ

ต่อจ านวน นักศึ กษาแล ะภ าระงานกับ เกณ ฑ์

มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพัฒนา

คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ

วิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรสาย

วิช าการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยจรรยาบรรณ  คว าม

รับผิดชอบต่อเส รีภาพทางวิชาการ การจัดสรร

บุคลากรเข้าสู่ต าแหนง่ การเลื่อนต าแหน่งบุคลากร

ถูกก าหนดและประกาศให้ทราบท่ัวกัน [4,5,6,7] 

       

6.4 มีการวิ นิ จฉั ยและประเมินคว ามสามารถขอ ง

บุคลากรสายวิชาการ [3] 

       

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายวิ ช าการถู กวิ นิ จฉัยและน าไปจัด

กิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้อ งการของ

บุคลากร [8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล

และการยอ มรับ ถู กน ามาใช้ เพ่ือ กระตุ้ น แล ะ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการ [9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภท

และจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้รับการ

ยอมรับเพ่ือการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 

 บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้

ตอ้งมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ท่ีตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ท่ีจะถ่ายทอดความรู้แก่

ผู้เรียนในขอบเขตบริบทการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมินการ

สอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนได้อย่างตอ่เนื่อง 

 คุณภาพของสถาบันไม่เพียงแตข่ึน้อยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านัน้ แต่ยังขึน้อยู่กับคุณภาพ

บุคลากรสายวิชาการอีกด้วย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึน้อยู่กับคุณวุฒิการศึกษาความเข้าใจ 

ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีสอน ประสบการณ์ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณท่ีมีต่อ

วิชาชีพ บุคลากรสายวิชาครอบคลุมถึงอาจารย์ท่ีสอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ 

นอกจากคุณภาพของบุคลากรสายวิชาแล้วสถาบันต้องก าหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาให้เหมาะสม

กับความต้องการของผู้เรียนและสถาบัน โดยก าหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหนว่ยนับ

ภาระงาน (Full-Time Equivalent - FTE) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการตอ่จ านวนนักศกึษา 

 

หน่วยนับภาระงาน Full-Time Equivalent (FTE) 

 ในการค านวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนดภาระการ

เรียนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะท่ีรวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอก

เวลา และภาระการสอนบุคลากรของคณะท่ีตอ่นักศึกษานอกเวลาเป็นจ านวนร้อยละของภาระการสอน

เต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ 

 มีหลายวิธีในการค านวณค่า FTE (หนว่ยนับภาระงาน) และสถาบันควรก าหนดวิธีการตัวแปร 

และข้อสมมตฐิานท่ีจะใช้ วิธีหนึ่งในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา 

เช่น ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็มเวลา) ดังนัน้ FTE ของบุคลากรสายวิชาการท่ีมี

ภาระงานสอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 40) วิธีการท่ียึดหลักการตน้ทุนด้านเวลา 

สามารถน ามาใช้ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น ถ้า 1  FTE ท่ี

นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ดังนั้นค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของ

นักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมงในชั้นเรียนตอ่สัปดาห์จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20) 

 วิธีการอื่นในการค านวณค่า FTE คือ ยึดภาระงานสอน เช่น ถ้าภาระการสอนภาคปกตเิต็มเวลา

ของบุคลากรสายวิชาการคือ 4 วิชาต่อภาคการศกึษา ดังนัน้แต่ละวิชามีค่า 0.25  FTE (หนว่ยนับภาระ

งาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาตอ่ภาคการศึกษา ดังนัน้ค่า FTE (หนว่ยนับภาระ

งาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษาสามารถใช้การ

ค านวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า1 FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ท่ี

นักศึกษาตอ้งเรียนคือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้นค่า FTE (หนว่ยนับภาระการเรียน)ของ

นักศกึษาท่ีเรียน 18 หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา จะเป็น 0.75 (18 หารด้วย 24) 



 40 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ตาราง 2.3 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หนว่ยนับภาระงาน)ใน 5 ปีการศกึษาท่ีผ่านมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนร้อยละ

ของปริญญา

เอก 
จ าวนพนักงาน ค่า FTE 

ศาสตราจารย์      

รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

อาจารย์ประจารย ์      

อาจารย์พิเศษ      

ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์

พิเศษ 
     

รวม      

 

อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้นีคื้อ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการตอ่ตัวเลข

ค่า FTE (หนว่ยนับภาระการเรียน) นักศกึษาท่ีลงทะเบียน จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้คิดจ านวนเวลาท่ีใช้ในการ

ตดิต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษาท่ีสถาบันคาดว่าควรได้รับระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อ

จ านวนนักศกึษาใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตาราง 2.4 

 

ตาราง 2.4 อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศกึษา (ระบุวิธีการท่ีใช้ค านวณค่า FTE – หน่วยนับภาระ

การเรียน) ของนักศกึษา 

ปีการศึกษา 

รวมค่า FTE (หน่วยนับ

ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับภาระ

การเรียน) ของนักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ 

จ านวนนักศึกษา 

    

    

ผลงานวิจัย 

 การวิจัยคือผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆของงานวิจัย (เช่นผลงาน

ตพิีมพ์ งานท่ีปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ท่ีลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปี

การศกึษาท่ีผ่านมาตามตาราง 2.5 
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ตาราง 2.5 ประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ป ี

การศึกษา 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 

รวม 
ตัวเลขผลงานตีพิมพ์ต่อ

บุคลากรสายวิชาการ ในสภาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ

นานาชาติ 

       

       

       

 

ค าถามวนิจิฉัย 

บุคลากรสายวิชาการ: 

- บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและคุณสมบัติในงานของตนหรือไม่ 

- ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการเหมาะสมในการสร้าง

หลักสูตรหรือไม่ 

- อะไรคือความท้าทายท่ีสถาบันตอ้งเผชิญในส่วนของทรัพยากรบุคคล เช่น การจ าแนกอายุ 

ความยุ่งยากในการเตมิเต็มต าแหนง่ว่าง หรือการดึงดูดบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณสมบัตติามตอ้งการ 

สถาบันจัดการกับความท้าทายนี้อย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการมีผู้จบการศกึษาในระดับปริญญาโทและเอกจ านวนเท่าไหร่ 

- การจ้างงานบุคลากรสายวิชาการท้ังด้านสอนและวิจัยด าเนินตามนโยบายอะไร 

- มีความพยายามสร้างพ่ีเลีย้งด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ หรือไม่ 

- มีนโยบายด้านการสัมมนา การก ากับดูแลรายงาน หรือการฝึกงานหรือไม 

- บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับภาระงานสอนหรือไม่ 

- อัตราส่วนบุคลากรตอ่จ านวนนักศกึษาเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ 

- ค าอธิบายในด้านบทบาท ความรับผิดชอบ เสรีภาพทางวิชาการ และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ กล่าวว่าอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการประเภทใด ผลงานเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะหรือไม่ 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยอยู่ในระดับไหน และถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร 

- ผลงานตพิีมพ์มีจ านวนเท่าไหร่ เป็นผลงานระดับชาต ิ ภูมิภาค หรือนานาชาติ 

การบริหารจัดการบุคลากร: 

- มีการวางแผนก าลังคนในบุคลากรสายวิชาการอย่างไร 

- ภาควิชามีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรท่ีชัดเจนหรือไม่ 
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- มีการตัง้เกณฑ์ในการสรรหาและเลื่อนต าแหนง่บุคลากรสายวิชาการหรือไม่ 

- มีระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิานหรือไม่ 

- มีแผนการสบืทอดส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในต าแหนง่ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและการบริหารจัดการงาน

ในองค์กรอย่างไร 

- มีแผนพัฒนาความก้าวหนา้ทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายวิชาการอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับนโยบายการบริหารงานบุคคลหรือไม่ 

- มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรสายวิชาการในอนาคตอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการได้รับการเตรียมพร้อมด้านภารกิจงานสอนอย่างไร 

- การจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรสายวิชาการได้รับการควบคุมและประเมินหรือไม่ 

การฝึกอบรมและพัฒนา: 

- ใครเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

- มีแผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไร มีการวินิจฉัยความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมอย่างไร 

- แผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาสะท้อนถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยและคณะหรือไม่ 

- มีระบบในการพัฒนากลยุทธ์และความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการหรือไม่ 

- มีการก าหนดชั่วโมงการฝึกอบรม และจ านวนสถานท่ีฝึกอบรมส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

ตอ่ปีอย่างไรบ้าง 

- มีการก าหนดอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนหรืองบประมาณส าหรับฝึกอบรมบุคลากรส าย

วิชาการเท่าใด 

แหล่งข้อมูล 

 แผนก าลังคน 

 การกระจายก าลังของคณะ ในแง่ของอายุ เพศ และความเชี่ยวชาญ เป็นตน้ 

 แผนอาชีพและการรับช่วงตอ่ 

 เกณฑ์การรับสมัคร 

 คุณสมบัตบุิคคลากร 

 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

 แผนและงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 การทบทวนโดยผู้ รู้เสมอกัน (peer review) และ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraisal 

system) 

 ความคิดเห็นจากนักศึกษา 
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 รางวัลและโครงการท่ีได้รับการยอมรับ 

 ภาระงานบุคลากร 

 แผนภูมิองค์กร 

 นโยบายการบริหารงานบุคคล 

 คู่มือบุคลากร 

 ค าบรรยายลักษณะงาน 

 สัญญาจ้างงาน 

 ข้อมูลวิจัยและตพิีมพ์ 

 ใบอนุญาตหรือหนังสอืรับรอง ระดับชาตแิละ/หรือระดับวิชาชีพ 
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2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการด าเนนิการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตง่ตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ

การวางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโล ยี

สารสนเทศ และงานบริการนักศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าคุณภาพและจ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนบรรลุตามความตอ้งการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการ

แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่ อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีไว้

ชัดเจน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัต ิ และประสบการณ์ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความ

ม่ันใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย

สนับสนุน และมีการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความ

จ าเป็นพบ 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัตงิานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและ 

สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 –เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด าเนนิการวางแผนแตง่ตั้งบุคลากรสาย

สนับสนุน (ห้อ งสมุด  ห้อ งปฏิ บัติ การ สิ่ ง

อ าน ว ยค ว าม ส ะ ด วก ด้ าน เท ค โน โล ยี

สารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองความต้อ งการทางการศึกษา 

งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหา

บุคลากร และเกณฑ์การคัดเลื อก ในการ

แตง่ตัง้ การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น

บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของ

บุคลากรสายสนับสนุน [3] 

       

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

และด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการนัน้ [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติ งานรวมถึงการ

ตอบแทนและการเห็น คุณค่า การยอมรับ 

เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศกึษา อย่างไรก็ตาม

บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการท่ีจัดสรรโดย

บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ คือ บุคลากรท่ีบริหารจัดการห้องสมุด 

ห้องปฏิบัตกิาร ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และงานบริการนักศกึษา 

ใช้ตารางท่ี 6.2 เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีในระยะ 5 ปีการศกึษาล่าสุด 
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ตารางท่ี 6.2 จ านวนบุคลาการสายสนับสนุน (ระบุวันท่ีอ้างอิง) 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 

จ านวนทั้งหมด มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด      

บุคลากห้องปฏิบัติการ      

บุคลากรด้าเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
    

 

บุคลากรด้านงาน

บริหารงานบุคคล 
    

 

บุคลากรด้านงาน

บริการนักศึกษา (ระบุ

ประเภทงานบริการ) 

    
 

จ านวนทั้งหมด      

 

ค าถามวนิจิฉัย 

บุคลากรสายสนับสนุน: 

- บุคลากรสายสนับสนุนเป็น บุคลากรท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน

หรือไม่ 

- สมรรถนะและความช านาญงานของบุคลากรสายสนับสนุนนัน้เหมาะควรแก่ความตอ้งการ

แล้วหรือไม่ 

- อุปสรรคในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมมีอะไรบ้าง 

- นโยบายอะไรท่ีใช้ด าเนินการจ้างงานบุคลากรสายสนับสนุน 

- บุคลากรสายสนับสนุนพอใจกับบทบาทหนา้ท่ีของตนหรือไม่ 

 

การบริหารจัดการบุคลากร: 

- มีการด าเนนิการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร 

- มีการสร้างเกณฑ์การสรรหาและเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่ 

- มีระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิานหรือไม่ 

- แผนการพัฒนาความก้าวหนา้ทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคืออะไร 
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การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร: 

- ใครรับผิดชอบกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

- กระบวนการ แผนการพัฒนาและการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง แล้วใช้วิธีใดหาความต้องการใน

การฝึกอบรม 

- มีระบบพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่ 

- จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการฝึกอบรมและสถานท่ีฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต่อปีคือเท่าไร 

- เงินเดื อนหรืองบประมาณท่ีได้ รับการจัดสรรส าหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสาย

สนับสนุนมีอัตราร้อยละเท่าไร 

 

แหล่งข้อมูล 

 แผนอัตราก าลังบุคลากร 

 แผนความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร 

 คุณสมบัตบุิคลากร 

 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

 แผนการพัฒนาการฝึกอบรมและงบประมาณ 

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 

 แผนการให้ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย 

 แผนภูมิองค์กร 

 นโยบายทรัพยาการบุคคล 

 คู่มือบุคลากร 

 ค าบรรยายลักษณะงาน 

 สัญญาการจ้างงาน 

 

 

 

 

 

 



 48 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 –เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพนักศึกษา และ การสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศ

นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์

การรับนักศึกษาเข้าศกึษาในหลักสูตรอย่าง

ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1] 

       

8.2 มีการก าหนดและการประเมิกระบวนการ

และเกณฑ์ในการคัดเลอืกนักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการตดิตามความก้าวหนา้ ผล

การศกึษาและภาระการเรียนขอนักศกึษาท่ี

เพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการกิจกรรม

เสริมหลักสู ตร การแข่งขันของนักศึกษา 

และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ 

       

1. มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์

การรับนักศกึษาเข้าศกึษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลอืกนักศึกษา 

3. มีระบบตดิตามความก้าวหน้า ผลการศกึษา และภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ 

โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง

เป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศกึษาและด าเนนิการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น 

4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา 

และการบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและคว ามรู้ ทักษะและ

ความสามารถในการท างาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ

นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจท่ีสามารถ

สร้างเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย 
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8 คุณภาพนักศึกษา และ การสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ

และความสามารถในการท างาน [4] 

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ

จิตใจท่ีส ร้างเสริมการเรียนการสอน และ

การวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 คุณภาพของบัณฑิตขึน้อยู่กับคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเข้าเรียน นั่นหมายความว่าคุณภาพ

นักศกึษาท่ีรับเข้ามานัน้เป็นสิ่งส าคัญ 

 

การรับนักศึกษา: 

- สรุปรายละเอียดนักศกึษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีรับเข้าในตารางท่ี 2.7 

- สรุปจ านวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท้ังหมดตามตารางท่ี 2.8 

 

ตารางท่ี 2.7 การรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ( 5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่ลงทะเบียน 

    

    

 

ตารางท่ี 2.8 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 >ช้ันปีที่ 4 รวม 

       

       

 

ค าถามวนิจิฉัย 

- คุณภาพนักศกึษา 

- มีการก ากับดูแลและวิเคราะห์นักศกึษาท่ีรับเข้ามาอย่างไร 
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- นักศกึษาได้รับการคัดเลอืกอย่างไร 

- ใช้นโยบายอะไรในการรับนักศึกษาเข้าเรียน มีจุดประสงค์ท่ีจะเพ่ิมหรือรักษาจ านวนท่ีรับเข้า

ให้คงท่ีใช่หรือไม่ เพราะอะไร 

- ใช้วิธีการใดเพ่ิมคุณภาพและปริมาณนักศกึษาท่ีรับเข้า แล้วผลกระทบจากวิธีการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

- หลักสูตรพิจารณาระดับผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีรับเข้าอย่างไร 

ความสามารถในการเรียนหรือผลการศกึษา 

 - ภาควิชามีระบบหนว่ยกิตหรือไม่ แล้วคิดค านวณหนว่ยกิตอย่างไร 

- มีการแบ่งภาระการเรียนอย่างเท่าเทียมตลอดปีการศึกษาหรือภายในปีการศกึษาใช่หรือไม่ 

- นักศกึษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางสามารถเรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ได้หรือไม่ 

- มีตัวบ่งชี้อะไรบ้างท่ีใช้ตดิตามความก้าวหนา้และการเรียนของนักศึกษา 

การสนับสนุนนักศึกษา 

  - ภาควิชามีระบบติดตามส าหรับบันทึกความก้าวหนา้ทางการศึกษาและตดิตามบัณฑิตท่ีจบไป

หรือไม่ (เช่น แบบส ารวจตดิตามผล) 

- ใช้ข้อมูลท่ีได้จากระบบตดิตามอย่างไร 

- บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทอะไรบ้างในการให้ข้อมูล การแนะน าและบูรณาการสิ่งเหล่านี้

เข้าไปในหลักสูตร 

- นักศกึษารับทราบแผนการเรียนอย่างไร 

- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 หรือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับต่ าเป็น

พิเศษหรือไม่ และด าเนนิการอย่างไร 

- มีการสนับสนุนเฉพาะเพ่ือสร้างเสริมทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศกึษาท่ีมีปัญหาหรือไม่ 

- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดแียกโดยเฉพาะหรือไม่ 

- ให้คว ามช่ วยเหลือ ในการจัดท าปริญญานิพนธ์  (final project) ให้สมบูรณ์หรือไม่  แล้ ว

นักศกึษาท่ีติดขัดเร่ืองการฝึกงานหรือปริญญานิพนธ์สามารถได้รับความช่วยเหลอือย่างไร 

- นักศกึษาได้รับค าแนะน าเร่ืองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการเลือกรายวิชา เปลี่ยนรายวิชาการตดิขัด

หรือการเพิกถอนการเรียนอย่างไร 

- มีการให้หรือเตรียมข้อมูลด้านความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่นักศกึษาอย่างไร 

- มีการตรวจสอบหามูลเหตุกรณีนักศกึษาอาจเรียนจบหลักสูตรล่าช้าหรือไม่ 

- นักศกึษาพึงพอใจกับงานบริการสนับสนุนตา่ง ๆ ท่ีมีหรือไม่ 

 

แหล่งข้อมูล 

  กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลอืกนักศึกษา 

  แนวโนม้การรับนักศกึษาเข้าเรียน 
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  ระบบหนว่ยกิต 

  ภาระการเรียน 

  รายงานผลการศกึษาของนักศกึษา 

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมท่ีไ ม่เกี่ ยวข้องทางวิชาการกิจกรรมนอก

หลักสูตร การจบการศกึษา ฯลฯ 

  กระบวนการรายงานและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักศกึษา 

  ข้อก าหนดงานบริการสนับสนุนนักศกึษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

  แผนการสอน การอบรมและการให้ค าปรึกษา 

  ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและการประเมินผลรายวิชา 
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2.9 ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 9 – เกณฑ์ย่อย 

9 ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอน

และอุปกรณ์  (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท า

โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือส่งเสริม

การศกึษาและการท าวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องสมุดเพียงพอและ

ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน และการ

วิจัย [3,4] 

       

9.3 มี ห้อ งปฏิ บัติ การและอุปกรณ์ เพี ยงพอ แล ะ

ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน และการ

วิจัย [1,2] 

       

9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        

1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใช้ด าเนินการหลักสู ตรรวมท้ังเค ร่ือ งมือ วัสดุและเทคโนโล ยี

สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 

2. มีเคร่ืองมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 

3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีศกึษา

ได้เหมาะสม 

4. มีการตดิตัง้ห้องสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหนา้ 

5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ

นักศกึษา 

6. สถาบันจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายท่ีสามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนท่ี

ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชนท์างเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การ

ท าวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ 

7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย

รวมถึงการได้รับสิทธ์ิหรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ ท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
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9 ส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนกิส์เพียงพอและทันสมัยเพ่ือส่งเสริม

การเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6] 

9.5 มีการก าหนดและด าเนนิการตามมาตราฐานดา้น

สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการ

ได้รับสิทธ์ิหรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ท่ีมี

ความจ าเป็นพิเศษ [7] 

       

 

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 ข้อก าหนดเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานนัน้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร นอกจากนีส้ิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น 

การเรียนการสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของความยืดหยุ่นหากจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่ม เล็ก 

ควรจัดสรรทรัพยากรการเรียน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ

บุคลากร 

ค าถามวนิจิฉัย 

 - มีห้องเรียน ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัตกิาร ห้องอ่านหนังสือ และห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอ

หรือไม่ ตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาและบุคลากรหรือไม่ 

- ห้องสมุดมีอุปกรณ์ส าหรับการศกึษาและการท าวิจัยตดิตัง้ไว้เพียงพอหรือไม่ 

- สามารถเข้าใช้ห้องสมุด (สถานท่ีและชั่วโมงท าการ) ได้ง่ายใช่หรือไม่ 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับห้องปฏิบัตกิารรวมท้ังบุคลากรเพียงพอหรือไม่ 

- ห้องปฏิบัตกิารมีลักษณะตามความตอ้งการหรือไม่ 

- อุปกรณ์การสอนและสื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เพียงพอกับจ านวนนักศกึษาและบุคลากรหรือไม่ 

- อุปกรณ์ของเค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์และโปรแกรมต่ าง ๆ ท่ี มีตอบสนองความจ า เป็นทาง

การศกึษาและการท าวิจัยหรือไม่ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริม หรือ ขัดขวางการด าเนินการของ

หลักสูตรมากน้อยเพียงใด 

- งบประมาณท้ังหมดส าหรับอุปกรณ์การสอนและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการบ ารุงรักษาอย่างไร 
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แหล่งข้อมูล 

 รายการสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฯลฯ 

 บันทึกการจองสิ่งอ านวยความสะดวก อัตราการใช้สอย บันทึกช่วงเวลาเคร่ืองไม่ท างาน

ช่วงเวลาให้บริการและชั่วโมงปฏิบัติ 

 แผนซ่อมบ ารุง 

 แผนปรับปรุงและแผนการส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ 

 นโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 แผนส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและบุคลากร 

 งบประมาณส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 10 –เกณฑ์ย่อย 

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใช้ความตอ้งการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและ

การพัฒนาหลักสูตร [1] 

       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

และด าเนนิการประเมินและปรับปรุงให้ดขีึ้น [2] 
       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผลนักศกึษาอย่าง

ตอ่เนื่องเพ่ือยืนยันความสอดคล้องและความ

เหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียน

และการสอนให้ดขีึน้ [4] 

       

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 

นักศกึษา ศษิย์เก่า และผู้มีสว่นได้สว่นเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพตา่ง ๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน

หลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดขีึน้ 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึ กษา

อย่างตอ่เนื่องเพ่ือสร้างความม่ันใจว่ากระบวนการเหล่านัน้สอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 

5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก

ตา่ง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิาร สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 

6. มีระบบและกลไก ในการรวบรวมข้อมูลต่ าง ๆ ท่ีได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจาก

บุคลากร นักศกึษา ศษิย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงาน

บริการและสิ่ ง อ านว ยคว ามสะดวกต่ าง ๆ 

(ห้อ งส มุด ห้อ งปฏิ บัติการสิ่ง อ านวยความ

สะดวก ด้ าน สารสน เทศ  แล ะงาน บริก าร

นักศกึษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการ

รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับ

และข้อ มูลป้อนกลับจาก บุคลากร นักศึกษา 

ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 

 การส่งเสริมคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา หมายถึง การปรับปรุง 

 ความรู้ ทักษะ และทัศนคตหิรือสมรรถนะของนักศกึษา 

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมท้ัง 

 คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 

 

การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเร่ิมต้นวางแผนการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ประกันคุณภาพและการปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

มีการสร้างและการรักษาความม่ันใจและความเชื่อถือแก่นักศึกษาและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียใน

ระดับอุดมศกึษาผ่านการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมท่ีท าให้

ม่ันใจว่าหลักสู ตรนั้น ได้ รับการออกแบบท่ีดี  มีการก ากับดู แลและการตรวจสอบเป็นประจ าเพ่ือ

รับประกันความสอดคล้องและคุณภาพท่ีใช้ 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง: 

 - การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 

- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการตา่ง ๆ 

- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 

- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
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ค าถามวนิจิฉัย 

การออกแบบและประเมินหลักสูตร: 

 - ผู้รับผิดชอบการออกแบบหลักสูตรคือใคร 

- บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามีสว่นเกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตรอย่างไร 

- บทบาทของผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการออกแบบและตรวจสอบหลักสูตรมีอะไรบ้าง 

- นวัตกรรมหลักสูตรเกิดขึน้อย่างไร ใครเป็นผู้เร่ิมด าเนนิการ โดยมีพ้ืนฐานมาจากตัวบ่งชี้ใด 

- หลักสูตรท่ีออกแบบนัน้มีการด าเนนิการเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานกับสถาบันอื่น 

ๆ ให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

- ภาควิชาเข้าร่วมเครือข่ายระดับนานาชาตใิดบ้าง 

- การแลกเปลี่ยนนักศกึษาเกิดขึน้กับสถาบันตา่งประเทศใด 

- หลักสูตรได้รับความสนใจในตา่งประเทศหรือไม่ 

- มีโครงสร้างของการประกันคุณภาพหลักสูตรหรือไม่ 

- ใครมีสว่นเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

- มีคณะกรรมการหลักสูตรหรือไม่ มีบทบาทอะไรบ้าง 

- มีคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบหรือไม่ มีบทบาทอะไรบ้าง 

- หลักสูตรและรายวิชาตา่ง ๆ ได้รับการประเมินอย่างไร 

- มีการด าเนนิการประเมินอย่างเป็นระบบหรือไม่ 

- มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตท่ีได้จากงานวิจัยกับการเรียนการสอนอย่างไร 

- นักศกึษามีสว่นในการประเมินหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ อย่างไร 

- มีการแจ้งผลการประเมินอย่างไร และแจ้งให้ใครทราบบ้าง 

- การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการออกแบบหลักสูตรนัน้มีการด าเนนิการอะไรบ้าง 

 

กลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับ 

 กลไก เช่น การส ารวจ การตอบแบบสอบถาม การติดตามผล การสนทนากลุ่ม การสนทนา 

ฯลฯ มักจะน ามาใช้เพ่ือรวบรวมปัจจัยน าเข้า (input) และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีใช้รวบรวมปัจจัยน าเข้าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นสิิต 

ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัญฑิตนัน้มีกลไกอะไรบ้าง 

- แนวทางท่ีใช้ รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียได้รับการจัดการและเป็นทางการ

หรือไม่ 

- คุณภาพของงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆได้รับการประเมินอย่างไร 

- วิเคราะห์และใช้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงอย่างไร 
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แหล่งข้อมูล 

การออกแบบ การทบทวน กระบวนการอนุมัติ และรายงานการประชุมหลักสูตร  

 ปัจจัยน าเข้าของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 การประกันคุณภาพการวัดผลและการสอบ 

 ผู้ตรวจประกันคุณภาพจากภายนอก 

 การเทียบเคียงสมรรถนะในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อมูลป้อนกลับรายวิชาและหลักสูตร 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุง 

 ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมูลป้อนกลับ 

 รายงานจากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม การสนทนา การตดิตามผล ฯลฯ 
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2.11 ผลผลิต 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 11 –เกณฑ์ย่อย 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ

ส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน

เพ่ือใช้ในการปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลา

โดยเฉลี่ ยใน เรียนจบการศึกษาเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุง [1] 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งาน

ท าของบัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [1] 

       

11.4 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคียงประเภทและ

ปริมาณของการท าวิจัยของนักศกึษาเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุง [2] 

       

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความ

พึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุง [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมี

งานท า ฯลฯ) นอกจากนั้นหลั กสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ( expected learning 

outcomes) ท่ีต้ังไว้ และสนองตอ่ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย (stakeholders) 

2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษาและ

งานวิจัยเหล่านัน้ตอ้งตรงตามความตอ้งการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

3. มีการก าหนด ตดิตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศษิย์เก่า 

นายจ้าง ฯลฯ ท่ีมีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 
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ค าอธิบาย 

 ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนัน้ สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพของ

กระบวนการเท่านั้นต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วยในการประเมิน

คุณภาพของบัณฑิตนัน้ สถาบันการศกึษาควรตดิตามผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง อัตราการ

ส าเร็จการศกึษาและอัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศกึษา และการ

ได้งานท าของบัณฑิต ท้ังนี้งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตท่ีส าคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ 

ประเภทงานวิจัยของนักศกึษาควรเป็นงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความตอ้งการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศกึษาควรวิเคราะห์

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ควรน ามาวิเคราะห์และเทียบเคียงเพ่ือน าไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร คุณภาพของการปฏิบัตงิานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 

 

อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน 

ปี

การศึกษา 
(ช้ันปี) 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา 

ที่จบปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ออกกลางคัน 

ระหว่างการศึกษา 

3ป ี 4ปี 
มากกว่า 

4 ปี 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

ช้ันปีที่ 4  

ข้ึนไป 

         

         

         

 

ค าถามวนิจิฉัย 

อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน 

- สถาบันการศกึษามีระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการตรวจสอบติดตามอัตราการส าเร็จ

การศกึษาและอัตราของการออกกลางคันหรือไม่ 

- สาขาวิชาคิดอย่างไรกับอัตราการส าเร็จการศึกษา หากอยู่ในระดับท่ีไม่นา่พึงพอใจสาขาวิชา

มีมาตรการอะไรในการปรับปรุงอัตราการส าเร็จการศกึษาให้ดีขึน้ 

- อัตราการออกกลางคันเป็นเท่าใด ทางสาขาวิชามีค าชี้แจงเกี่ยวกับการออกกลางคันของ

นักศกึษาหรือไม่ 

- สาขาวิชาทราบหรือไม่ว่านักศึกษาท่ีออกกลางคันนัน้ไปท าอะไร ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ

เรียนจบการศกึษา 

- สาขาวิชาได้มีการคาดการณ์เวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาว่าใช้ระยะเวลาเท่าใด 
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- มาตรการอะไร ท่ีช่ วยส่ งเสริมให้นักศึกษาเรียนจบการศึกษาและมาตรการอะไร ท่ีย่น

ระยะเวลาในการจบการศกึษาให้สัน้ลง 

- ผลกระทบจากมาตรการเหล่านัน้มีอะไรบ้าง 

 

คุณภาพของบัณฑิต 

- คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่ 

- มาตรฐานท่ีบรรลุผลสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคาดหวังหรือไม่ 

- เม่ือเรียนจบ บัณฑิตได้งานท าในทันทีหรือไม่ อะไรคือโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิต

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 

 

การมีงานท าของบัณฑิต 

- อัตราของบัณฑิตท่ีหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศกึษาในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาคิดเป็น

กี่เปอร์เซ็นต์ และอัตราของบัณฑิตท่ีหางานได้ภายใน 1 ปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 

- อัตราของบัณฑิตท่ียังไม่มีงานท าช่วง 1 ปีหลังจากจบการศกึษาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นตง์านวิจัย 

- นักศกึษาท างานวิจัยประเภทใด และงานวิจัยเหล่านัน้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะหรือไม่ 

 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บุคลากร 

- มีวิธีการหรือกลไกอะไรท่ีให้บุคลากรแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอ ใจต่อหลัก สูตร 

ทรัพยากรทางการศกึษา สิ่งอ านวยความสะดวก กระบวนการ นโยบายฯลฯ 

- ตัวชี้วัดอะไรท่ีใช้เพ่ือวัดผลและตดิตามระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

- มีการวางแนวทางปฏิบัตอิะไรบ้างท่ีจะเพ่ิมระดับความพึงพอใจของของบุคลากรและแนวทาง

เหล่านัน้มีประสิทธิผลหรือไม่ 

นักศึกษา 

- สาขาวิชาได้มีการส ารวจว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิชา หลักสูตร การเรียนการ

สอน การสอบ 

- สาขาวิชามีวิธีการจัดการกับข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนจากนักศกึษาอย่างไร 

ศิษย์เก่า (บัณฑิต) 

- ความคิด เห็นและข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิตเกี่ยวกั บสมรรถนะท่ีบัณฑิตพึงประสงค์ มี

อะไรบ้าง 

- ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าจะน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้าง 
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ตลาดแรงงาน 

- นายจ้างพอใจกับคุณภาพของบัณฑิตหรือไม่ 

- มีข้อร้องเรียนท่ีเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดบ้างเกี่ยวกับบัณฑิต 

- จุดแข็งท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบัณฑิตเป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้างหรือไม่ 

 

แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการและตัวชี้วัดในการวัดความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 แนวโนม้ความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 แบบสอบถามท่ีได้จากบัณฑิต ศษิย์เก่า นายจ้าง 

 รายงานดา้นประชาสัมพันธ์ 

 แบบสอบถามการภาวการณ์มีงานท า 

 สถิตกิารจ้างงาน 

 ข้อมูลป้อนกลับของนายจ้าง 
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3. การประเมินคุณภาพ 

3.1 ค าน า 

 การประเมินคุณภาพ หมายถึง ข้อตกลงท่ัวไปท่ีน าแนวทางตา่ง ๆ มาใช้ในการประเมินศักยภาพ

ของบุคคล ของกลุ่ม หรือขององค์กร อนึ่ง การประเมินตนเอง คือ กระบวนการตรวจสอบหรือทบทวน

คุณภาพศักยภาพของตนเองในระบบของสถาบันการศกึษาหรือในระดับหลักสูตร 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพในระดับอุดมศกึษานั้น หมายถึง การตรวจสอบวินิจฉัยและการ

ประเมินผลการสอน การเรียนรู้ และผลลัพธ์ ท่ีขึน้อยู่กับการตรวจสอบของหลักสูตรโดยละเอียดท้ังใน

เร่ืองโครงสร้าง ทรัพยากรทางการศกึษา และประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา ระบบหรือหลักสูตร 

เป็นต้น ท้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือระบุว่าสถาบันการศึกษาระบบหรือหลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับหรือไม่ 

 

3.2 หน้าท่ีและหลักการของการประเมินคุณภาพ 

 การประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้น ามาใช้ควบคู่กับการประเมิน     

การรับรอง หรือ การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ในหลาย ๆ กรณี การประเมินตนเองเป็นการ

เตรียมการส าหรับการมาประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ยังเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเกี่ยวกับสถาบัน หลักสูตรและระบบประกันคุณภาพ 

รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันและบุคลากรในสังกัดท าความเข้าใจกับคุณภาพของระบบประกัน

คุณภาพของหนว่ยงานของตน 

 การประเมินตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การใช้เวลากับความทุ่มเทในการท างานและเวลาจาก

บุคลากร อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการประเมินตนเองท่ีดีนั้นย่อมมีคุณค่า ข้อมูลและข้อเท็จจริง

ตา่งๆ เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพจะมีประโยชน์และใช้เป็นหลักการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะใช้ใน

การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการศกึษา 

 หลักการเบ้ืองต้นท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 19011 มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเอง

และการประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA: หลักการ 3 ประการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ประเมิน 

ได้แก่ 

 หลักปฏิบัตดิ้านจรรยาบรรณ – เป็นรากฐานของความเป็นมืออาชีพ 

 การน าเสนอท่ียุติธรรม – คือหน้ าท่ีท่ีต้องรายงานการประเมินตามจริงและถูกต้องแม่นย า   

และ 

 ปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ – ใช้ความอุตสาหะและการพิจารณาตัดสินใจในการประเมิน 
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นอกจากนียั้งมีหลักการอื่น ๆ อีก 2 ประการท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมิน คือ 

 ความเป็นอิสระ – เป็นพ้ืนฐานส าหรับความเสมอภาคและความเป็นกลางของการสรุปการ

ประเมิน และ 

 หลักฐาน – เป็นพ้ืนฐานท่ีเป็นเหตุเป็นผลในการสรุปการประเมินท่ีน่าเชื่อถือและน ามาใช้ได้ใน

คร้ังต่อไปในกระบวนการประเมินท่ีเป็นระบบ นอกจากนี้ หลักฐานตา่ง ๆ นั้นขึน้อยู่กันบันทึก

และรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินและควรจะตอ้งเป็นจริงตรวจสอบได้ 

 

การยึดหลักการเบ้ืองต้นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีตอ้งท าก่อนเพ่ือท่ีจะก าหนดกระบวนการ การประเมิน

และผลลัพธ์ท่ีน่าเชื่อถือซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 

ประเด็นท่ีควรพิจารณาก่อนท่ีจะท าการประเมินตนเอง 

 จะต้องวางแผนการจัดการ ซึ่งหากมีการจัดการท่ีดีแล้วจะช่วยให้การประเมินตนเองเข้าถึง

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและท่ีจ าเป็นต่อระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมิน

ตน เอ งจะน าไปสู่ ค ว ามเข้ า ใจแบบแผ นขั้ นต อ นก ารด า เนิ นง านแล ะศักยภ าพ ขอ ง

สถาบันการศกึษา 

 การได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่ในเร่ืองการจัดการของการประเมินตนเองนัน้ไม่เพียงพอ ท้ัง

องค์กรตอ้งเตรียมตัวเองในเร่ืองของการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพนั้นเป็นมากกว่า

การประเมินศักยภาพของหลักสูตร แต่ยังหมายถึงการพัฒนาและการวางโครงสร้างของ

สถาบันการศกึษาซึ่งบุคลากรควรมีส่วนในการรับผิดชอบคุณภาพ และบุคลากรทุกคนควรมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินตนเอง 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรอยู่ภายใตก้รอบของความเป็นเหตุเป็นผลท่ีสอดคล้อง

กับระบบประกันคุณภาพซึ่งต้องมีองค์ประกอบและความร่วมมือท่ีดสีิ่งส าคัญก็คือ ต้องมีผู้น า

เพ่ือท าหน้ าท่ีประสานงานกระบวนการประเมินตน เองผู้น า ท่ีได้ รับเลื อกมานั้ นควรมี

ความสามารถในด้านการติดต่อประสานงานภายในสถาบันการศึกษาซึ่งรวมถึงการติดต่อ

ประสานกับเจ้าหนา้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ คณะและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุ น และ

ผู้น านัน้ตอ้งเป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้ในทุกระดับ และมีหนา้ท่ีในการนัดหมาย

กับผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 ควรมีการจัดตั้งคณะท างานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินตนเอง โดยคณะท างานจะ

เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน หนา้ท่ีรับผิดชอบของคณะท างาน คือ การประเมินตนเอง รวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อสรุปต่าง ๆ 
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 การประเมินตนเองนัน้ควรได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สิ่งส าคัญ คือบุคลากรทุก

คนควรคุ้นเคยกับเนื้อหาของรายงานการประเมินตนเอง คณะท างานอาจจะมีการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา เพ่ืออภิปรายหารือเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง 

 

3.3 การเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 จากตาราง 3.1 ระบุถึงวิธีการในการเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งสรุปได้เป็นสี่ขั้นตอน 

เรียกว่า วงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  

 

ตาราง 3.1 – แสดงวิธีการ PDCA เพ่ือใช้ในการพัฒน า SAR 

 
“Plan” (วางแผน) คือ การก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินคุณภาพ ควรมีการแต่งตั้ ง

คณะท างานเพ่ือจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองขึ้นมา ซึ่งคณะท างานนี้ประกอบไปด้วยบุคคลท่ี

เป็นตั วแทนจากหลายสาขาวิชา มีผู้น าท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะหรือจากทางมหาวิทยาลั ย  

เนื่ องจากการจัดท าร่าง รายงานการประเมินตน เอง เป็นส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การติดตอ่ขอทราบข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งส าคัญ ท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลความ

ตอ้งการหรือข้อผูกพันตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนรายงานการประเมินตนเอง นอกจากนีค้วรมีตารางเวลา

เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

การจัดการการเปล่ียนแปลง 
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สมาชิกในคณะท างานมีหน้าท่ีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ รวมท้ังช่วยกันเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง ซึ่งในขั้นแรกนัน้ สมาชิกแต่ละคนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ 

AUN-QA ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือท างานในขั้นตอนตอ่ไป 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางเวลาก าหนดระยะเวลาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน / เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วันก าหนด 

ส่งงาน 

วันสุดท้าย 

ผู้ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
สถานะ 

P 

L 

A 

N 

พู ด คุ ย เพื่ อ ก า ห น ด

วัตถุประสงค์ 
               

จัดตั้งคณะท างาน                

จัดท าแผนการด าเนินงาน                

ท าความเข้าใจเกณฑ์และ

กระบวนการของ AUN-

QA 

               

D 

O 

ประเมินตนเอง                

เก็บข้อมูลและหลั กฐาน

ต่างๆ 
               

ตรวจสอบข้อบกพร่อง                

เขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง 
               

ตรวจทานรายงานกา ร

ประเมินตนเอง 
               

C 

H 

E 

C 

K 

ทบทวน และต รวจสอ บ

รา ยง า น ก า ร ปร ะ เมิ น

ตนเอง 
 

               

รวบรวมข้อมูลป้อนกลับ                

A 

C 

T 

ปรับปรุงคุณภาพ                

จั ด ท า  SAR ใ ห้ เ ส ร็ จ

สมบูรณ์ 
               

พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

รา ยง า น ก า ร ปร ะ เมิ น

ตนเอง 

               

เตรียมพร้อมน าเสนอ                

 
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลง 
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“Do” (ปฏิบัติ) ในขั้นตอนนี้คณะท างานจะระบุข้อบกพร่องของระบบการประกันคุณภาพ ท่ี

เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA สิ่งส าคัญ คือ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เนื่องจากจะช่วยในการหาจ านวน

ของข้อปฏิบัติของการประกันคุณภาพพร้อมท้ังช่วยในการพิจารณาว่าสถาบันการศึกษาต้องการ

อะไรบ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ทางออก คือ การลงมือแก้ไขข้อบกพร่องก่อนท่ีจะไปสู่

ขั้นตอนการเขียนและทบทวนรายงานการประเมินตนเอง 

“Check” (ตรวจสอบ) คือ การตรวจทานรายงานการประเมินตนเอง และข้อปฏิบัตใินเร่ืองการ

ประกันคุณภาพ รวมไปถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข คณะท างานอีกชุดหนึ่งจะมีหน้าท่ี

ช่วยก าหนดการประเมินรายงานการประเมินตนเอง และข้อปฏิบัติในเร่ืองการประกั นคุณภาพให้

สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA นอกจากนี้คณะท างานชุดนี้ควรมีข้อแนะน าเพ่ือปรับปรุงรายงานการ

ประเมินตนเอง และแก้ไขข้อปฏิบัตท่ีิบกพร่องในเร่ืองการด าเนนิการประกันคุณภาพท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน 

“Act” (ปรับปรุง) คือ การน าเอาข้อแนะน าตา่ง ๆ จากขั้นตอนตรวจสอบมาแก้ไข และทบทวน 

ตรวจทานรายงานการประเมินตนเอง อีกคร้ังก่อนท่ีจะมอบรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์

ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้ศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 

3.4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 โดยปกติแล้วการประเมินตนเองนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือนหรือ 1 ปีในการเตรียมการ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวก็ขึน้อยู่กับระยะเวลาของการจัดท าความพร้อมของข้อมูล และความ

พร้อมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ในขั้นตอนแรก สิ่งส าคัญ คือผู้สนับสนุน คณะท างาน และบุคลากร

ความมีความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแนวทางและเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ควรมีการจัดอบรมและ

พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล อนึ่งรายงานการประเมินตนเองนั้นเป็นผลผลิตของการด าเนินการประเมิน

ตนเอง และควรจะประกอบไปด้วย การระบุวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและรูปแบบท่ีสมบูรณ์ รวมท้ังควร

เป็นไปตามรายการตรวจสอบ การประเมินตนเองท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA (ดูภาคผนวก A) 

 รายงานการประเมินตนเองเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินตนเอง การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศัยทักษะการเขียนและเวลา แนวทางการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ : 

  รายงาน คือ การเขียนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินตนเอง กล่าว คือ การเขียนรายงานนัน้ไม่ได้

แค่เป็นการบรรยายแต่ควรเป็นการเขียนเชิงวิเคราะห์ และรวมถึงการประเมินปัญหาต่าง ๆ 

นอกจากนี้การเขียนรายงานจะต้องระบุว่าหลักสูตรใช้วิธีการอะไรมาแก้ไขปัญหา ควรใช้

ค าถามวินิจฉัยท่ีระบุไว้ในเกณฑ์คุณภาพ AUNQAของแตล่ะเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการเขียน 

  เนื่องจากการประเมินตนเองเป็นสิ่งท่ีส าคัญสูงสุดส าหรับกรรมการประเมินจากภายนอก 

ดังนั้นควรยึดรูปแบบหรือแบบฟอร์มของการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ และ

รายการตรวจสอบของ AUN-QA 
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  ควรเขียนระบุให้ชัดเจนถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น เวลา สถานท่ี บุคคลต่าง ๆและกลไก

คุณภาพหรือเคร่ืองมืออะไรท่ีน ามาใช้ในการประกอบเกณฑ์ประเมิน ซึ่งการท าเช่นนี้จะช่วยใน

การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตา่ง ๆ เข้าด้วยกัน 

  มุ่งให้ความส าคัญกับข้อมูล (ข้อเท็จจริง) ท่ีอ้างถึงเกณฑ์โดยตรง รายงานควรสั้นกระชับและ

เขียนรายงานตามจริง ซึ่งประกอบไปด้วยแนวโน้มและข้อมูลทางสถิตเิพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นถึง

ผลสัมฤทธ์ิและศักยภาพ และต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลเชิงปริมาณ และสิ่งส าคัญ

ก็คือควรมีการตีความข้อมูลท่ีถูกตอ้ง และควรมีการเทียบมาตรฐานของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

จ านวนนักศึกษา การประชุมของบุคลากรสายวิชาการ สัดส่วนของบุคลากรต่อนักศึกษา 

อัตราการส าเร็จการศกึษา ฯลฯ 

  การประเมินตนเองถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับปรุงท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการ และคณะ 

รวมท้ังเอกสารจากการประเมินระหว่างสถาบันการศึกษา เม่ือท าการประเมินตนเอง ควร

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ ของสถาบันการศึกษาเอง แต่ ท้ัง นี้เกณฑ์ ท่ีตั้ ง ขึ้นจาก

บุคคลภายนอกก็ มีความส าคัญ  เช่น หน่วยงาน ท่ีรับรองระบบงาน  เม่ือท าการวิเคราะห์

คุณภาพของสถาบันการศึกษาของตนเองจ าเป็นต้องมีหลักฐานว่าเกณฑ์ครอบคลุมมากแค่

ไหน หากไม่มีมาตรฐานท่ีก าหนดใช้ในประเทศอย่างเป็นทางการ ก็สามารถใช้มาตรฐานท่ีระบุ

ไว้ในคู่มือฉบับนี้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน 

 รายงานการประเมินตนเอง นัน้ควรเขียนและแปลอย่างนอ้ยอีกหนึ่งภาษา (เช่น ภาษาอังกฤษ) 

เพ่ือให้ง่ายตอ่การเข้าใจของผู้ประเมินจากภายนอก นอกจากรายงานแล้วควรมีอภิธานศัพท์

ของอักษรย่อและค าศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเล่มรายงาน 

 

รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ท่ีมีส่วนส าคัญในการก าหนดแผนคุณภาพ

ในปีตอ่ ๆ ไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับการรับรองหรือเป็นการประเมินระหว่างสถาบันการศกึษา 

 

เนื้อหาของรายงานการประเมินตนเอง ควรประกอบไปด้วย:  

ส่วนท่ี 1 ค าน า 

 แนวทางการเขียนบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ของรายงานการประเมินตนเอง 

 องค์ประกอบของการประเมินตนเอง – การด าเนนิการประเมินตนเองเป็นอย่างไรและมีใคร

เกี่ยวข้องบ้าง 

 ข้อมูลโดยย่อของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา โครงร่างความเป็นมาของการประกั น

คุณภาพ พันธกิจ วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ัง

ข้อมูลโดยย่อของคณะและสาขาวิชา 
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ส่วนท่ี 2 เกณฑ์ AUN-QA 

 ส่วนนี้ประกอบด้วยการเขี ยนอธิบายว่า มหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิช าระบุเกี่ยวกั บ

ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN-QA อย่างไร ตามด้วยเกณฑ์ท่ีระบุในรายการตรวจสอบของการประเมิน

ตนเอง 

 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

 บทสรุปของจุดแข็ง – สรุปเกี่ยวกับประเด็นท่ีภาควิชามองว่าเป็นจุดแข็งและเป็นสิ่งท่ีเป็นความ

ภูมิใจของสถาบันการศกึษา 

 บทสรุปของจุดอ่อน – ระบุเกี่ยวกับประเด็นท่ีภาควิชา เห็นว่าเป็นจุดบกพร่องและต้องการ

ปรับปรุงแก้ไข 

 รายการตรวจสอบการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีระบุไว้ใน ภาคผนวก A 

 แผนการพัฒนาปรับปรุง – ระบุเกี่ยวกับข้อแนะน าต่าง ๆ ในการแก้ไขข้อบกพร่องในการ

ประเมินตนเอง และแผนการปฏิบัตงิานในการปรับปรุงข้อบกพร่องนัน้ ๆ 

 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

 อภิธานศัพท์และเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเตมิ 

 

3.5 การเตรียมตัวส าหรับการประเมินคุณภาพ 

 การจะเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพต้องมีการเตรียมการท่ีดี มหาวิทยาลัยควรจะส ารวจ

ทรัพยากรทางการศึกษา และเตรียมบุคลากรก่อนท่ีจะเข้าสู่การประเมิน การเตรียมการประกอบไป

ด้วยการเตรียมและศกึษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ั ง

เตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น คณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้ รับการสัมภาษณ์ คณะผู้ประเมิน การจัดเตรียม

อุปกรณ์  และการเตรียมการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ฯ ลฯ  ก่อนท่ีจะขอรับการประเมิน  สิ่ งส าคัญ  คือ 

ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานแจ้งจุดประสงค์ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ื อเป็นการสร้าง

ความเข้าใจในเร่ืองของเหตุผลและจุดประสงค์ของการประเมินในขณะเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ของการประเมิน ควรจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมให้กับผู้ประเมิน เพ่ือท่ีจะเตรียมพร้อมส าหรับการประเมิน

คุณภาพและท าความเข้าใจเกณฑ์ต่าง ๆ 

 วัตถุประสงค์ของการประเมินไม่ได้อยู่ท่ีคะแนนการประเมิน แต่อยู่ท่ีการปรับปรุงระบบการ

ประกันคุณภาพอย่างตอ่เนื่องจนบรรลุผล เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การประเมินขึ้นอยู่กับหลักฐานท่ีเป็น

รูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดท ารายงานการประเมินท่ีเรียบเรียงไว้เป็นอย่างดี พร้อมท้ังเตรียม

เอกสารส าคัญและบันทึกข้อ มูลส าหรับการประเมิน ควรจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ
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หลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้ประเมิน เพ่ือให้คณะผู้ประเมินได้เข้าใจภาพรวมของประวัติ นโยบาย 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และหลักสูตรตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรแปลรายงานการประเมินตนเอง และ

เอกสารส าคัญท้ังหมดเป็นส านวนท่ีคณะผู้ประเมินเข้าใจได้โดยง่าย หากจ าเป็นอาจมีการแนะน าตัวล่าม

ในระหว่างการประเมินการท างานจริงควรจัดส่งส าเนารายงานการประเมินท่ีแปลเรียบร้อยแล้วให้แก่

คณะผู้ประเมินล่วงหนา้ก่อนการประเมินการท างานจริงอย่างนอ้ยหนึ่งเดอืนคร่ึงถึงสองเดอืน 

 ทางมหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวแทนฝ่ายบริหาร คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองและผู้

แนะน าให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการประเมิน ตัวแทนฝ่ายบริหารสามารถเป็นผู้ก าหนดข้อตกลงและ

ให้การสนับสนุนการประเมินและการน าเสนอของมหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรได้ คณะผู้จัดท า

รายงานการประเมินตนเอง ควรน าเสนอค าชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง และท าหน้าท่ี

ติดต่อประสานงานเพ่ือด าเนินกิจการดังกล่าว ล่ามควรพร้อม ท่ีจะน าผู้ประเมิน ไปยังสถาน ท่ีท่ีได้

จัดเตรียมไว้ตลอดจนเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมและท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างผู้

ประเมินและคณะท างานของคณะหรือมหาวิทยาลัย ล่ามอาจเข้าร่วมท าหน้าท่ีแปลเอกสารและค าถาม

หรือค าตอบในการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมและแจ้งผู้ให้สัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหนา้เกี่ยวกับการ

ประเมินท่ีจะจัดขึน้ ผู้ให้สัมภาษณ์ตอ้งรับรู้ถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ควรเชิญผู้บริหาร 

ตัวแทนบุคลากรท่ีน่าเชื่อถือ และนักศึกษาให้เข้าร่วมการจัดการประเมิน ควรเชิญบุคคลภายนอก เช่น 

ศษิย์เก่า ผู้ประกอบการและผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ ให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 

 อาจพิจารณาให้ผู้ เชี่ยวชาญจากคณะท่ีมีสาขาท่ีวิชาท่ีสัมพันธ์กันเป็นผู้ประเมินภายในอย่างไรก็

ตาม ผู้ประเมินแตล่ะคนต้องปฏิบัตติามบางเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้ 

 ผู้ประเมินแตล่ะคนควรปฏิบัติหนา้ท่ีโดยอิสระ 

 ไม่ควรมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ประเมินแต่ละคนไม่ควรได้รับผลประโยชน์จากการ

ตัดสนิใจ 

 ผู้ประเมินแตล่ะคนตอ้งได้รับการยอมรับจากคณะท่ีได้รับการประเมิน 

สามารถเชิญผู้ท างานท่ีเกษียณอายุราชการท่ีสามารถปฏิบัตหินา้ท่ีได้อย่างอิสระมากกว่าและมี

เวลาให้แก่การปฏิบัติงานได้มากกว่าให้เข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตาม การมีคณะผู้ท างานท่ียังปฏิบัติงานใน

ด้านนี้และมีความรู้ท่ีเท่าทันตอ่การพัฒนาถือเป็นสว่นส าคัญอย่างย่ิง 

คณะผู้ประเมินในการประเมินคุณภาพควรมีจ านวน 2 ถึง 5 คน ขึ้นอยู่กับประเภทของการ

ประเมินคุณภาพ สมาชิกในคณะท างานอาจรวมถึง 

 ประธานท่ีปฏิบัตหินา้ท่ีโดยอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันท่ีได้รับการประเมิน ประธาน

ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว แต่ควรมีประสบการณ์ในด้านการ

บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษา 

 ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาตา่ง ๆ จ านวน 2 คน 
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 ผู้เชี่ยวชาญจากตลาดแรงงาน และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพ 

 ผู้เชี่ยวชาญจากตา่งประเทศ แตส่มาชิกดังกล่าวต้องมีทักษะด้านภาษา เนื่องจากใช้ภาษาแม่ใน

การประเมิน 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษาและการเรียนรู้กระบวนการ 

ในการคัดเลือกผู้ประเมิน ควรพิจารณาจากความสามารถและคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้

ประเมิน นอกเหนือจากประสบการณ์การศึกษาและการท างาน ความรู้และทักษะเฉพาะส าหรับระบบ

การจัดการคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 คุณภาพและการประกันคุณภาพโดยท่ัวไป 

 คู่มือและเกณฑ์ AUN-QA 

 แบบจ าลองการประกันคุณภาพและกรอบแนวคิดอื่นๆ 

หัว หน้าคณ ะผู้ ประเมินคว รมีความรู้และทักษะด้านผู้ น าเพ่ือ ให้จัดการประเมิน ได้ อย่าง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้ผู้ประเมินควรมีคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี

ทักษะท่ีจะน าไปสู่การประเมินอย่างประสบความส าเร็จ ผู้ประเมินควรมีจริยธรรม ใจกว้าง เจรจา

ตอ่รองเป็น ช่างสังเกต เฉลียวฉลาด ปรับตัวได้ง่าย ยึดม่ัน เด็ดขาด และพ่ึงพาตนเอง การผสมผสาน

ระหว่างการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การฝึกฝนการประเมินและประสบการณ์ด้านการประเมิน

จะก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อผู้ประเมิน โดยคุณสมบัติดังท่ีกล่าว

มานี้อาจจะก าหนดขึ้นจากระดับการศึกษาขั้นต่ าสุดระยะเวลาของประสบการณ์การท างาน และ

ระยะเวลาขั้นต่ าของการมีประสบการณ์การตรวจหรือประเมินคุณภาพ เป็นตน้ 

ผู้ประเมินท่ีได้รับการแตง่ตั้งควรมีความรู้และทักษะด้านคุณภาพ การประกันคุณภาพคู่มือและ

เกณฑ์ AUN-QA และมีกลวิธีและทักษะด้านการประเมิน หรือควรจัดให้มีการฝึกอบรมหากผู้ประเมินไม่

มีความรู้หรือทักษะดังท่ีกล่าวมา 

การฝึกอบรมควรประกอบด้วย 

 คุณภาพและการประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษา 

 คู่มือและเกณฑ์ AUN-QA 

 องค์กรของโครงการการประเมินตนเอง 

 การเขียนและการทบทวนรายงานการประเมินตนเอง 

 การกระบวนการประเมินคุณภาพ 

 การสัมภาษณ์ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 การเขียนรายงานข้อเสนอแนะ 
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ผู้จัดการประเมินควรดูแลการจัดส่งและการบริการอื่นๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 ห้องประชุมและห้องสัมภาษณ์ 

- การเปิด/ปิดประชุมซึ่งโดยปกติจะต้องมีห้องพักขนาดใหญ่ โดยค านึงถึ งจ านวนของผู้ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

- ห้องสัมภาษณ์ส าหรับจัดการด าเนนิการประเมินร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

- ผู้ประเมินอาจตอ้งใช้ห้องส าหรับการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

 ผู้สังเกตการณ์ท่ีต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการประเมิน 

 การเย่ียมชมสถาน ท่ี – จัดส าหรับให้ผู้ ประเมิน เข้า เย่ียมชมสถาน ท่ีต่างๆ เช่น ห้อ งส มุด 

ห้องทดลอง หอประชุม ฯลฯ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในการประเมิน 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการน าเสนอในการเปิดและปิดการประชุม 

 บริการถ่ายเอกสาร/งานพิมพ์ 

 เคร่ืองดื่ม/อาหาร 

 การรับส่งจากสนามบิน 

 ท่ีพัก 
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3.6 กระบวนการประเมินคุณภาพ 

วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือวงจรเดมิง (Deming Cycle) ท่ีแสดงในรูป 3.3 ได้ถูก

น ามาปรับใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน และในระบบ IQA 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 – แนวทาง PDCA ในการประเมิน AUN-QA 

 

3.6.1 ข้ันตอนการวางแผน 

ขั้นตอนการ "วางแผน" ประกอบด้วย: 

 ประเภทของการประเมิน 

 คณะผู้ประเมิน 

 ก าหนดการและรายละเอียด 

ในช่วงเร่ิมต้นวางแผน สถาบันต้องตัดสินใจเลอืกการประเมินคุณภาพแบบใดแบบหนึ่งเนื่องจาก

การประเมินคุณภาพแตล่ะแบบตอบสนองตอ่จุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันและตอ้งการผู้เชี่ยวชาญท่ีมีระดับ

ความช านาญแตกตา่งกัน การประเมินคุณภาพ AUN-QA มีสามรูปแบบได้แก่ ระดับสถาบัน ระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และระดับหลักสูตร 

คณะผู้ประเมินจะได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าโดยส านักงานเลขานุการ AUN โดยพิจารณาจาก

ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์  และทักษะด้ านภาษาของผู้ประเมิน แต่ละคณะผู้ประเมินควร
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ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท่ีต่างกันจ านวนอย่างนอ้ย 2 คน ผู้ประเมินในแตล่ะคณะควร

ก าหนดบทบาทและภาระงานของตนในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการประเมิน 

ประธานหรือหัวหน้าผู้ประเมินจะเป็นผู้น าคณะผู้ประเมิน จัดการประชุม/อภิปรายเบ้ืองต้น 

ก าหนดบทบาทและขอบเขต/เกณฑ์การประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมินในขั้นสุดท้าย โดยท่ัวไป 

ผู้ประเมินควรด าเนนิบทบาทดังนี้ 

 การเตรียมแผนการประเมินและตรวจสอบ 

 การสื่อสารและการชี้แจงความตอ้งการในการประเมิน 

 การวางแผนและการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 การสังเกตการณ์หลักสูตร กระบวนการ สิ่งอ านวยความสะดวก และการปรับปรุงคุณภาพ 

 การรายงานผลการประเมิน 

 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเสนอเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดในการประเมินของ

ตนเอง 

ผู้ประเมินต้องตรวจสอบวัน เวลา ท่ีต้ัง และสถานท่ีในการจัดการประเมินของแต่ละหลักสูตร

ก่อนการประเมินจริง โดยปกติจะจัดการประเมินภายในมหาวิทยาลัยซึ่งสะดวกต่อการเข้าถึงเอกสาร 

การเย่ียมชมสถานท่ี คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน การสัมภาษณ์ควรจัดขึ้นให้คล้ายคลึงกับ

การประชุมและหลีกเลี่ยงการใช้ห้องท่ีใหญ่เกินไปหรือมีลักษณะ 

คล้ายห้องเรียน นอกจากนี้ควรใช้ห้องท่ีมีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเตรียมพร้อมไว้ แล้วในขณะ

ด าเนนิการสัมภาษณ์บุคลากร เพ่ือความสะดวกและง่ายตอ่กระบวนการตรวจสอบ 

หากจ าเป็น ผู้ประเมินควรได้รับรายละเอียดของผู้ประสานงานของทางมหา วิทยาลัยและ

ส านักงานเลขานุการ AUN เพ่ือให้สามารถจัดการสื่อสารในเบ้ืองต้นได้ ถ้าเป็นไปได้ ควรรู้ว่าคณะผู้

ประเมินเป็นใครบ้างและตกลงร่วมกันในการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผู้ประเมินควรตรวจสอบให้

แน่ใจว่าได้มีการจัดส่งรายงานการประเมินก่อนการประเมินการท างานจริงอย่างนอ้ยหนึ่งเดอืนคร่ึงถึง

สองเดอืน 

การก าหนดรายละเอียดโดยท่ัวไปจะจัดไว้เป็นเวลาสามวัน และโดยปกติจะประกอบไปด้วย 

 การเปิดประชุม 

- การน าเสนอโดยภาพรวมของหนว่ยงานท่ีได้รับการประเมิน 

 การสัมภาษณ์ (คณบดี หัวหน้าภาค ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

นักศกึษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ) 

 การเย่ียมชมสถานท่ี (สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องท างาน ห้องสมุด 

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ัวไป) 

 การเตรียมการประเมินและรายงาน 
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 อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น 

 การปิดประชุม 

- การน าเสนอผลการประเมินเบ้ืองตน้ 

 

การก าหนดรายละเอียดโดยท่ัวไป แสดงในรูปท่ี 3.4 

 

รูปท่ี 3.4 – ก าหนดการประเมินท่ัวไปตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันก่อนการประเมิน 

รับผู้ประเมินและผู้ร่วมงานจากส านักงานเลขานุการ AUN 

วันท่ี 1 

09.00 – 09.30 พิธีเปิดการประชุม 

09.30 – 09.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

09.45 – 10.00 บรรยายสรุป โดยคณบดี 

10.00 – 11.30 
สัมภาษณ์หัวหนา้ภาควิชา ประธานหลักสูตร และคณะจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง 

11.30 – 13.00 
เย่ียมชมพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยและคณะ – ห้องปฏิบัตกิาร สิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 – 15.30 ส านักงานเลขานุการ AUN คณาจารย์ 

15.30 – 15.45 รับประทานอาหารว่าง 

15.45 – 17.00 ส านักงานเลขานุการ AUN บุคลากรสายสนับสนุน 

17.00 เป็นตน้ไป รับประทานอาหารเย็น 

วันท่ี 2 

08.30 – 10.00 สัมภาษณ์นักศึกษา 

10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 11.30 สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

11.30 – 13.00 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

13.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 – 17.00 หารือเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้รับและเตรียมการประเมินผล 

17.00 เป็นตน้ไป รับประทานอาหารเย็น 
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วันท่ี 3 

09.00 – 11.00 น าเสนอผลการประเมินเบ้ืองตน้ 

11.00 – 11.30 ปิดการประชุม 

11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน และผู้ประเมินเดินทางกลับ 

 

3.6.2 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ขั้นตอนการปฏิบัตจิะเกี่ยวข้องกับการประเมินด้วยเอกสารและการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินด้วยเอกสาร 

 การประเมินด้วยเอกสารในห้องท่ีจัดไว้ส าหรับคณะผู้ประเมินเป็นขั้นตอนแรกก่อนการเย่ียมชม

สถานท่ี การประเมินเป็นการทบทวนเอกสารการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพ

โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารอื่น รายงานการประเมินตนเองช่วยในการ

พัฒนาแผนการประเมิน รูปแบบการวางแผนการประเมิน AUN QA ถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา 

รายงานการประเมินตนเองช่วยให้การเตรียมงานดังตอ่ไปนี้ลุล่วงได้ 

 การท าความเข้าใจรายงานการประเมินตนเองและการด าเนนิการประกันคุณภาพ 

 การวินิจฉัยจุดอ่อนและจุดแข็งของการด าเนนิการประกันคุณภาพ 

 การวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์ AUN QA 

 การวินิจฉัยแนวทางท่ีเป็นไปได้ส าหรับการปรับปรุง 

 การสร้างค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 การวินิจฉัยแหล่งท่ีมาของหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการประเมิน คือ การรวบรวมหลักฐานของการปฏิบัติตามคู่มือ

และเกณฑ์ AUN-QA แผนควรประกอบด้วย 

  แหล่งข้อมูลและหลักฐาน 

  กลยุทธ์ท่ีใช้เพ่ือรวบรวมหลักฐานตลอดจนการระบุ เอกสารและบันทึกส าหรับการทบทวน      

กลยุทธ์อาจรวมถึงการลงพ้ืนท่ี การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ  

  ระบุบุคคลท่ีจะให้สัมภาษณ์ และการวางแผนก าหนดการสัมภาษณ์ และการเย่ียมชมสถานท่ี 

  เตรียมค าถามท่ีจ าเป็นในการรวบรวมหลักฐาน 

   รายงานการประเมินตนเอง คือ เอกสารส าคัญท่ีสุดส าหรับการประเมินด้วยเอกสารและควร

ส่งมอบรายงานการประเมินตนเอง ให้แก่ผู้ประเมินล่วงหนา้ก่อนการประเมินจริงรายงานก ารประเมิน

ตนเองแสดงภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา และหลักสูตรท่ีได้รับการประเมิน รายงานการ

ประเมินตนเอง ควรครอบคลุมเงื่อนไขท้ังหมดท่ีแสดงรายการในรายการตรวจสอบ ถ้าประเมินตาม

เกณฑ์ไม่มีเอกสาร ผู้ประเมินควรอธิบายกับผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย ผู้ประเมินควรวินิจ ฉัย
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ข้อมูลและเอกสารท่ีกล่าวถึงในรายงาน และตรวจสอบกับเอกสารจริงในระหว่างการประเมินการ

ท างานจริง 

กระบวนการ PDCA เป็นเคร่ืองมือท่ีดีส าหรับใช้ในการวางแผนการประเมิน ค าถามสามารถ

ก าหนดขึน้ในแตล่ะขั้นตอนของกระบวนการ PDCA (ดูรูปท่ี 3.5) 

 

รูป 3.5 – กลยุทธ์ PDCA ในการก าหนดค าถาม 

  

เช่น ในขั้นตอนการ "วางแผน" ค าถามเกี่ยวกับอะไร เม่ือไหร่ และท าไม ใช้สร้างวัตถุประสงค์

และกระบวนการท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ตามคู่มือและเกณฑ์ AUN-QA และนโยบายองค์กรได้ ในขั้นตอนการ 

"ปฏิบัติ" ค าถามมุ่งไปท่ีการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการ "ตรวจสอบ" เป็นค าถามเกี่ยวกับ

การตรวจสอบและการประเมินการท าให้บรรลุผลและการก าหนด สุดท้าย ในขั้นตอนการ "ปรับปรุง"    

ผู้ประเมินสามารถวางแผนค าถามเกี่ยวกับการด าเนนิการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุผล 

ผู้ประเมินควรใช้ค าถามท่ีขึ้นตน้ด้วย 5Ws (ท าไม อะไร ท่ีไหน ใครท า และเม่ือไหร่) และ 1H (วิธีการ)   

มาปรับใช้ในการตัง้ค าถามระหว่างการสัมภาษณ์ 

เพ่ือความสะดวกในการประเมินด้วยเอกสารและการวางแผน รูปแบบส าหรับการประเมินระดับ

หลักสูตรอยู่ในเอกสารภาคผนวก B ตัวอย่างวิธีใช้รูปแบบส าหรับการวางแผนด้วยเอกสารมีการระบุไว้

ในภาคผนวก C 
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การประเมินคุณภาพภายในและการให้คะแนน 

การประเมินคุณภาพาภายในและการให้คะแนนประกอบด้วยการเปิดการประชุมกับตัวแทน

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยท่ัวไปหลังจากการเปิดการประชุมแล้วจะมีการน าเสนอของมหาวิทยาลัย

และหลักสูตรเป็นล าดับตอ่ไป หลังจากนั้นจึงมีการจัดการสัมภาษณ์กับผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การ

เย่ียมชมสถานท่ีอาจถูกจัดขึ้นก่อนหรือระหว่างการสัมภาษณ์ การประเมินจะจบลงด้วยการปิดการ

ประชุม 

ควรจัดการเปิดการประชุมกับตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่ีขอรับการประเมินตั้งแต่

ช่วงแรกของการประเมินด้วยเอกสาร วัตถุประสงค์ของการเปิดการประชุมโดยสังเขปคือ: 

 แนะน าสมาชิกของคณะผู้ประเมินตอ่ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่ีขอรับการประเมิน 

 สร้างเครือข่ายการติดตอ่สื่อสารอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้ประเมินและมหาวิทยาลัยท่ี

ขอรับการประเมิน 

 ทบทวนขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินและก าหนดการ 

 ให้มหาวิทยาลัยท่ีขอรับการประเมินได้แนะน ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรผ่านการน าเสนอ 

 

ค ากล่าวเปิดการประชุมโดยประธานของคณะผู้ประเมินโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

“อรุณสวัสดิ์สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมชื่อ XXX และผู้ร่วมงานของผม YYY เราคือคณะ

ประเมินจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) 

ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มาประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรภายใตแ้นวทาง

และเกณฑ์ AUN-QA ตามท่ีมหาวิทยาลัยของท่านได้ส่งค าขอ การประเมินคร้ังนี้จะดังกล่ าว 

ก าหนดการตา่งๆจะเป็นไปตามท่ีได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการใดๆ

โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ การประเมินจะใช้เวลาท้ังสิน้ 3 วัน 

จะมีพิธีปิดการประชุมขึ้นในวันสุดท้ายของการประเมินซึ่งเราจะท าการน า เสนอผลการ

ประเมินเบ้ืองตน้ในวันดังกล่าว’ 

ก่อนท่ีจะเร่ิม มีท่านใดมีค าถามหรือไม่ (รอสักครู่หนึ่ง) 

ขอบคุณและขอเชิญแนะน าสมาชิกในคณะท างานของท่านเป็นล าดับตอ่ไป” 
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การสัมภาษณ์ 

 มหาวิทยาลัยท่ีขอรับการประเมินจะจัดการสัมภาษณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตา่งๆ ก่อนการ

ประเมินด้วยเอกสาร การสัมภาษณ์อาจเร่ิมจากการอภิปรายร่วมกับผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ตัง้แต่ช่วงแรกและช่วงระหว่างการประเมินด้วยเอกสาร ในการสัมภาษณ์นั้นทางคณะผู้ด าเนินงาน

สามารถซักถามข้อชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อตา่งๆ ท่ีไม่ชัดเจน 

 การสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นวิธีการท่ีท าให้ได้ข้อมูลเป็นจ านวนมาก แต่ต้องมีการตรวจสอบ

ข้อมูลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับข้อคิดเห็นของบุคลากร การสัมภาษณ์นักศึกษามีความส าคัญต่อ

การท าความเข้ าใจถึงภาระงานท่ีเกี่ยวข้องการเรียนการสอน คุณภาพของบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

หลักสูตรของสาขาวิชา คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 

 การสัมภาษณ์นักศกึษาควรท าเม่ือไม่มีบุคลากรของคณะอยู่ด้วยซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถ

ให้ข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ ตามหลักการแล้ว จ านวนนักศกึษาในแตล่ะชั้นปีควรมีประมาณ 5 คน โดย

แยกเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และนักศกึษาชั้นปีสุดท้ายท่ีใกล้จบการศึกษา นักศกึษาท่ี

ได้รับเลือกต้องเป็นตัวแทนท่ีเท่ียงตรงของกลุ่มประชากรท้ังหมดการเลือกนักศึกษาต้องเป็นไปตาม

ความตอ้งการท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับการประเมินและผู้ประเมินของ AUN-QA ผู้ประเมินต้องมีรายชื่อ

ของนักศกึษาและรายละเอียดของแตล่ะคน เช่นชื่อ ชั้นปีท่ีก าลังศกึษา ฯลฯ 

 การสัมภาษณ์บุคลากรจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การ

เรียนการสอน การประเมินนักศึกษา ในการสัมภาษณ์ บุคลากรนั้น ไม่ควรจะสัมภาษณ์ บุคลากร

มากกว่า 25 คน อาจจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

สอบเพ่ิมเตมิ ระหว่างการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรจะมีค าถามว่าหลักสูตรได้รับการ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไรและมีการวางแผนและตระหนักในการน านวัตกรรมไปใช้ในหลักสูตร

อย่างไร การสัมภาษณ์บุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบนัน้ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความเชื่อม่ัน

ในคุณภาพของข้อสอบและการตัดสนิผลคะแนนเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 การสัมภาษณ์นายจ้างและศิษย์เก่ าเป็นตัวชี้วัด ท่ีดีท่ีท าให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตและ

หลักสูตร กลุ่มคนเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลท่ีดีของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุ งกระบวนการระบบ สิ่ง

อ านวยความสะดวก หลักสูตร ฯลฯ 

 ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ผู้ประเมินจะต้องด าเนนิการหลายขั้นตอนรวมถึงการให้ข้อมูลกับผู้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าสัมภาษณ์และจัดการการ

สัมภาษณ์ให้เป็นไปตามความเป็นจริง 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 

 รวบรวมข้อมูลและหลักฐาน 

 กลั่นกรองและตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองและการด าเนนิการ 

 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ให้ข้อมูลในภาพรวมท้ังหมด 
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สิ่งท่ีส าคัญในการสัมภาษณ์ คือ ผู้สัมภาษณ์จะตอ้งพูดนอ้ยและฟังผู้เข้าสัมภาษณ์ให้มากเพราะ

จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ คือ การยืนยันให้แน่ใจว่าการประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่ล าเอียง 

ในการสัมภาษณ์ ผู้ประเมินควรพิจารณาประเด็นตอ่ไปนี้ 

 รู้ข้อมูลผู้เข้าสัมภาษณ์ 

- ภาษา 

- การศกึษา 

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือความสนใจ 

 วางแผนในการตัง้ค าถาม 

- มุ่งไปท่ีเกณฑ์ 

- ใช้ถ้อยค าท่ีเป็นกลางเพ่ือหลีกเลี่ยงความล าเอียง 

- ใช้ค าถามปลายเปิดท่ีเร่ิมตน้ดว้ย 5Ws และ 1H เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

- ใช้ค าถามปลายปิดเพ่ือยืนยันข้อมูล 

- ควบคุมเวลาให้ครอบคลุมเกณฑ์และผู้เข้าสัมภาษณ์ท่ีหลากหลาย 

 

กระบวนการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้ 

 แนะน า 

 ซักถาม 

 สรุป 

 

ในขั้นตอนการแนะน า ควรจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

 แนะน าทีมประเมิน 

 อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

 ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สกึผ่อนคลาย 

 ทราบถึงภูมิหลังของผู้ให้สัมภาษณ์  เช่น ปีท่ีให้บริการ หรือ ปีท่ีศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน 

ขอบเขตของการท างาน ฯลฯ ถ้าจ าเป็น 

 

ในระหว่างการตัง้ค าถาม ควรใส่ใจปัจจัยดังตอ่ปีนี้ 

 ใช้โทนเสียงท่ีม่ันใจ และเข้าถึงข้อมูลอย่างสุภาพ 

 ท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ม่ันใจว่า ข้อมูลทุกอย่างท่ีได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และ

ไม่มีข้อมูลใดท่ีจะน าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 

 น าเข้าสู่การอภิปราย ปรึกษาหารือ 
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 ท าตามก าหนดการท่ีได้ระบุไว้ 

 รักษาเวลา 

 

ใช้เทคนคิซักถามท่ีมีประสิทธิผล คือ 

 ถามค าถามคร้ังละหนึ่งค าถาม และให้เวลาเพียงพอแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ในการตอบค าถามก่อนท่ี

จะถามค าถามถัดไป 

 ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือค้นหาตรวจสอบข้อมูล 

 ใช้ค าถามปลายปิดเพ่ือยืนยันข้อมูล 

 หลีกเลีย่งค าถามแบบชี้น า 

 พยายามใช้ภาษาท่ีแสดงความเป็นกลาง หลีกเลี่ยงค าเหล่านี้ เช่น ไม่เคย ไม่ดี ดีเสมอ อ่อนแอ 

ฯลฯ ก่อนสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ควรปฏิบัตดิังตอ่ไปนี้ 

 สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเสนอข้อมูลใดเพ่ิมหรือไม่ ซึ่งจะท าให้พวกเขามีโอกาสท่ีจะ

บอกถึงข้อมูลส าคัญท่ีอาจไม่ได้อยู่ในแผนท่ีวางไว้ 

 แสดงความขอบคุณตอ่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีได้สละเวลาของพวกเขามาเข้ารับการสัมภาษณ์ 

 

เทคนคิพ้ืนฐาน 4 ประการในการฟังอย่างมีส่วนร่วม 

1. การสะท้อนกลับ คือ การกล่าวซ้ าค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์เพียงแตใ่ช้ค าท่ีแตกตา่งออกไป 

เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ผู้ให้สัมภาษณ์ด าเนนิการให้ข้อมูลอย่างตอ่เนื่อง 

2. การนิ่งเงียบ บางคร้ังความเงียบอาจจะท าให้คนรู้สึกอึดอัดในระหว่างการสนทนาอย่างไรก็

ตาม ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องสนทนาตลอดการให้สัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็นการเงียบด้านบวก และ

ด้านลบ มักจะเกิดขึน้ในขณะท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ก าลังคิดระหว่างการน าเสนอข้อมูล ซึ่งถ้าในระหว่างการ

สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์น่ิงเงียบเนื่องจากไม่สามารถตอบข้อมูลได้ ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความช่วยเหลอื 

3. การตอบสนอง ท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ได้เป็นระยะๆ ว่าผู้ประเมินก าลังตัง้ใจฟังอยู่โดยใช้

ค าพูด เช่น "ใช่" "ฉันเข้าใจ" "อืมม... ม" หรืออาจจะใช้ภาษากาย เช่น พยักหนา้และการสบตาโดยไม่

ขัดจังหวะผู้ให้สัมภาษณ์ถ้าไม่จ าเป็น 

4. การตั้งค าถามปลายเปิด ใช้ค าถามท่ีกระตุน้ให้ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอความคิดเพ่ิมเตมิมากกว่า

ท่ีจะให้ตอบค าถามเพียงว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" ส่วนค าถามปลายปิดมักจะปิ ดกั้นความคิดของผู้ให้

สัมภาษณ์ ท าให้พวกเขารู้สกึว่าถูกซักถามและถูกกีดกันการให้ข้อมูล 
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หลักฐานการตรวจประเมิน 

 หลักฐานต่างๆควรถูกรวบรวมในทุกๆเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการ

ตรวจประเมิน สามารถใช้รายการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการเก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่ งสามารถรวบรวม

หลักฐานจาก 

 การสัมภาษณ์ 

 การตรวจสอบเอกสาร/รายงานบันทึก (ทางกายภาพ และอิเล็กทรอนกิส์) 

 การสังเกตกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 การเย่ียมชมสถานท่ี 

 ใช้วิธีการทางสถิติ เช่น สุ่มตัวอย่างท่ีสามารถใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระหว่างการประเมิน 

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างควรจะมีสัดสว่นของขอบเขตท่ีอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบ 

การเย่ียมชมสถานท่ีสามารถท าก่อน หรือ ระหว่างการสัมภาษณ์ การเย่ียมชมสถานท่ีโดยท่ัวไป 

หมายถึง การไปเย่ียมชมห้องเรียนท่ีใช้ในการบรรยาย ห้องสอนเสริม ห้องปฏิบัตกิารโรงงานท่ีนักศึกษา

ฝึกงานหรือห้องฝึกงาน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษใน

เร่ืองของสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือความสะอาดและการบ ารุงรักษาสิ่ง

อ านวยความสะดวกตา่งๆ นอกจากนีก้ารเย่ียมชมสถานท่ี ยังเป็นการให้ผู้ประเมินมีโอกาสชี้แจงประเด็น

ตา่ง ๆ ท่ีปรากฎในรายงานการประเมินตนเองพร้อมบุคลากรสายสนับสนุน 

 

3.6.3 ข้ันตอนการตรวจสอบ 

ขั้นตอนขั้นตอน "ตรวจสอบ" เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอผลการประเมิน 

 เม่ือสิน้สุดการประเมิน ก่อนท่ีจะเตรียมพร้อมการรายงานขั้นสุดท้าย คณะผู้ประเมินอาจจะ

จัดการประชุมชี้แจงกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

ประชุมเพ่ือ 

 น าเสนอผลการประเมินเบ้ืองตน้ 

 ม่ันใจว่าผลการประเมินก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

 เปิดโอกาสให้มีการชี้แจง 

 สรุปผลการประเมิน 

 

การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน "การตรวจสอบ" และช่วยให้ผู้ประเมินเตรียมความพร้อม

และการรายงานข้อเท็จจริง อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินชี้แจงข้อ 

สงสัยและมีความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ได้ดีมากขึ้น

กว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยในการแสดงประเด็นท่ีสมควรได้รับการปรับปรุง แล ะสร้างแรงกระตุ้นให้แก่
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มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ซึ่งการสื่อสารสองทางในขั้นตอน "ตรวจสอบ" นี้ จะ

ท าให้มหาวิทยาลัยยอมรับการตัดสินและการช่วยเหลือซึ่งน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด และ

ย่ังยืนระหว่างผู้ประเมินและมหาวิทยาลัย 

 

รายงานผลการประเมิน 

วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมิน 

- ระดับของการปฏิบัตงิานตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

- จุดแข็งของมหาวิทยาลัย/คณะ/แผนงาน 

- แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการประเมินจะแสดงในรูปท่ี3.6 

 

รูปภาพท่ี 3.6 ล าดับขั้นตอนในการเตรียมการรายงานผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลใน

การประเมิน 

ระบุจุดแข็ง 

มองหาจุดในการแก้ไข

ปรับปรุง 

อธิบายข้อมูลท่ีค้นพบ 

ให้คะแนนระดับตาม

เกณฑ์ 

เตรียมพร้อมในการ

รายงานผลขั้นสุดท้าย 

- ตรวจสอบหลักฐาน ข้อมูลตา่งๆ 

- ตรงตามเกณฑ์ 

- แนวปฏิบัตท่ีิดี 

- จุดท่ีต้องการการปรับปรุงและพัฒนา 

- จุดท่ีเป็นข้อท่ีควรปรับปรุง 

- ยืนยันประเด็นท่ีเป็นข้อสงสัย 

- เห็นดว้ยในการพัฒนาปรับปรุง 

- น าเสนอผลท่ีจะรายงานในพิธีปิด 

 - แสดงระดับคะแนนท่ีเห็นพ้องตอ้งของผู้ประเมินตามเกณฑ์ 

- ปรับคะแนนของผู้ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ใช้รูปแบบการประเมินผลการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 

- รายงานผลฉบับสุดท้าย 
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 เพ่ือจัดเตรียมรายงานให้เกิดความน่าเชื่อถือและตรงตามวัตถุประสงค์นั้น คณะผู้ประเมิน

จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานท่ีรวบรวมมา และแบ่งเป็นจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุงของตาม

แนวทางปฏิบัติของการประกันคุณภาพท่ีถูกน ามาใช้โดยมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะผู้ประเมินควร

แนะน าขอบเขตการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ประกันคุณภาพAUN-QA คณะผู้ประเมิน

ตอ้งมีการให้คะแนนและตกลงผลคะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ประเมิน

ตอ้งมีการตัดสินบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานอ้างอิงท่ีเทียบกับแนวปฏิบัติท่ีดี และควรมีการ

ปรับคะแนนให้เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ท่ีตรงตามเกณฑ์ 

 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับเพ่ือให้มหาวิทยาลัยและผู้

ประเมินใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้ าวหนา้มากน้อยถึงระดับใด โดย

ใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดตอ่ไปนี้ 

 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 คุณภาพไม่เพยีงพออยา่งชัดเจน 

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพ

ไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพยีงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เน่ืองจากข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการ

ด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพยีงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพยีงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ

เพยีงพอได้ 

มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทาง

การพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความขัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบาง

ผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ์ 

มีเอกสาร และหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสตูรดีกว่าเกณฑ์ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีใน

การพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ ตีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และมี

แนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันน า 

มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็น

อย่างชัดเจน ซ่ึงผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าได้ 
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ในการก าหนดคะแนนในแต่ละเกณฑ์และเกณฑ์ย่อย ควรจะใช้เลขจ านวนเต็มเท่านัน้ในการให้

คะแนน ค าวิพากษ์โดยรวมของการประเมินจะค านวณตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์

ท้ังหมด 11 เกณฑ์ โดยมีทศนิยมได้เพียงหนึ่งต าแหนง่ 

 ก่อนท่ีจะท าการน าเสนอขั้นสุดท้ายตอ่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้ประเมินควรชี้แจงข้อ

สงสัยใด ๆ และแจ้งให้ทราบถึงส่วนท่ีควรได้รับการปรับปรุงไปพร้อมๆกับบุคลากรหลักๆ ของคณะหรือ

สาขา การรายงานไม่ควรออกมาในรูปแบบของการตัดสิน เช่น ใช้ค าว่า "บ่อย" แต่ควรแสดงความ

คิดเห็นตามจริง และระบุความส าคัญของการปฏิบัติหรือกระบวนการรายงานขั้นสุดท้ายควรจัดท าใน

รูปแบบรายงานการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ดังภาคผนวก D 

 

ในการเขียนรายงานข้อมูลป้อนกลับจ าเป็นตอ้งมีประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

 การเขียนวัตถุประสงค์ 

 การอ้างอิงจากหลักฐาน 

 การส่งเสริมสนับสนุน 

 การเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ "เรียนรู้"  

 

ในการเขียนรายงานผลสะท้อนกลับตอ้งไม่มีประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

 ตอ้งไม่แสดงการกระทบกระเทียบ 

 ตอ้งไม่สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไข 

 ตอ้งไม่เพิกเฉยตอ่ความพยายามโดยรวย 

 ตอ้งไม่เพิกเฉยตอ่การกระท าให้บรรลุผล 

ข้อมูลป้อนหลับท่ีดีเป็นรากฐานของการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถช่วยให้มหาลัย

เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบตามแนวทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA อีกท้ังยังให้

สะท้อนกลับในประเด็นต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจ าเป็นตอ้งปรับปรุง 

 

ข้อมูลป้อนกลับท่ีดคีวรท่ีจะ 

 ใช้ประโยคชัดเจน ง่าย ไวยากรณ์ถูกต้อง และสมบูรณ์ จะช่วยให้ลดเวลาในการชี้แจง 

 หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือตัวย่อ 

 ควรมีความสร้างสรรค์ – ใช้โทนเสียงด้านบวก มีการปรับปรุงค าแนะน าและข้อคิดเห็นเฉพาะใน

ขอบเขตท่ีอยู่ในเกณฑ์ 

  หลีกเลี่ยงการระบุเงื่อนไข – ให้เฉพาะข้อสังเกตและการประเมินผล 

การปิดประชุม จะด าเนนิการโดยประธานของทีมประเมิน การกล่าวปิดประชุมโดยท่ัวไปมีดังนี้ 
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 3.6.4 ข้ันตอนการปรับปรุง 

 ในขั้นตอนการปรับปรุง จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมรายงานและข้อเสนอแนะการประเมินข้อมูล

สะท้อนกลับในรายงานขั้นสุดท้าย รายงานคร้ังสุดท้ายนี้ประกอบด้วยข้อสรุปและรายละเอียดของผล

การประเมิน (ดูภาคผนวก D) ตัวอย่างของรายงานมีรายละเอียดในภาคผนวก E 

 โดยการสรุปรายงานโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีทุกท่าน ในนามของคณะประเมิน ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนส าหรับการ

ให้บริการและความช่วยเหลอืท่ีพวกท่านมีให้เราตลอดการประเมิน เราได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ

เป็นกันเองในระหว่างการประเมิน 

ในอันดับแรก ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวทวนวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมินภายใต้

แนวทางและเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ซึ่งการประเมินได้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยได้ท าการ

ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกรอบตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QAในการนี้ ข้าพเจ้า

ขอรายงานผลขั้นตน้โดยได้รับข้อมูลมาจากทีมประเมินดังนี้ 

ผลรายงานคร้ังสุดท้ายจะถูกด าเนินการส่งให้ทางมหาวิทยาลัยโดยเลขาคณะผู้ประเมิน

คุณภาพในภายหลัง 

 รายงานนี้เป็นไปตามข้อมูลท่ีให้ไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยดูจากหลักฐาน

การเย่ียมชมสานท่ี และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคล ากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน นักเรียน ศษิย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต (ซึ่งควรจะอ่านไปพร้อมกับผลการวิจัยเบ้ืองตน้ท่ี

เสนอพิธีปิดท่ีเนน้จุดแข็งและขอบเขตการพัฒนา) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
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เกณฑ์ คะแนน 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 4 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 5 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 4 

4. วิธีการเรียนการสอน 5 

5. การประเมินผู้เรียน 5 

6. คุณภาพบุคลาการสายวิชาการ 5 

7. คุณภาพบุคลาการสายสนับสนุน 4 

8. คุณภาพผู้เรียนและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 5 

9. สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 

10. การปรับปรุงคุณภาพ 4 

11. ผลผลิต 5 

ผลคะแนนโดยรวม 4.5 

 

 

 

หลังจากคณะผู้ประเมินได้ท าการประเมินแล้วเสร็จ และส่งส าเนารายงานให้เลขาธิการประกันคุณภาพ 

AUN พร้อมกับส่งส าเนารายงานผลข้อมูลสะท้อนกลับ (ภาคผนวก F) ให้กับมหาวิทยาลัยท่ีขอรับการ

ประเมิน วัตถุประสงค์ของการรายงานผลจะช่วยในการปรับปรุงกระบวนการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการประเมินโดยรวมสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

และมีผลการด าเนนิงานของหลักสูตรอยู่ระหว่างเป็นไปตามเกณฑ์และดีกว่าเกณฑ์ 
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ส่วนท่ี 3  

การก ากับและการด าเนนิงาน AUN-QA ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1. ค าส่ังคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
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2. กระบวนการจัดท า SAR AUN 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ปกีารศึกษา 2559 

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งาน ระดั บ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งาน ระดั บ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการก าหนดผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(พ.ค.) 

มคอ.2 

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งาน ระดั บ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังพร้อมทั้ งแสดงให้ เห็นถึงความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ความครอบคลุมทั้งความรู้

และทักษะทั่วไป/เฉพาะทาง และสะท้อนถึง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มิ.ย.) 

ข้อมูลแสดงความสอดคล้อง 

ระหว่าง ELO กับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจ 

ข้อ มู ล แส ด งค วามสั ม พั น ธ์

ระหว่าง ELO กับความรู้ทักษะ

ทั่วไปและเฉพาะทาง 

ข้อมูลแสดงความระหว่าง ELO 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งาน ระดั บ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการ

ส าเร็จการศึกษาของทุกหลักสูตร เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.1 (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.1  

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งา น ระดั บ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี AUN.1 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.1 

คณ ะกรรมก ารด า เนิ น งาน ระดั บ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณ ภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

คณ ะกรรมการก า กับแล ะติด ตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณภาพการระดับหลักสูตรจัดส่งรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) และผลการ

ประเมินให้กับคณะกรรมการก ากับและ

ติดตามประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

เพื่ อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บ ดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลข้อก าหนดของ

หลักสูตร (พ.ค.) 

มคอ.2 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลข้อก าหนดของหลักสูตร 

พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าข้อก าหนดของ

หลักสูตรและรายละเอียดของวิชามคีวาม

ครอบคลุมและทันสมัย อีกทั้งแสดงให้

เห็นถึงช่องทางการเขา้ถึงและรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (มิ.ย.) 

มคอ.2 

การปรับปรุงรายวิชา 

โครงสร้างหลักสูตร 

คูมื่อนิสิต 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลข้อก าหนดหลักสูตร เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.2 (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.2  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี AUN.2 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.2 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.3 โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโครงสร้าง

หลักสูตรและเนือ้หาของหลักสูตร (พ.ค.) 

มคอ.2 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและ

เนื้อหาของหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงให้

เห็นถึงการออกแบบหลักสูตรมีความ

สอดคล้องกับ ELO, การก าหนดสัดส่วน

ของรายวิชาเพื่อให้บรรลุ ELO และการ

จัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูร

ณาการและทันต่อยุคสมัย (มิ.ย.) 

มคอ.2 

การปรับปรุงสูตร 

แผนการเรียน 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและเนือ้หา

ของหลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ี 

AUN.3 (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.3  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี  AUN.3 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.3 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การ

เรียนและการสอน (พ.ค.) 

มคอ.3 

มคอ.4 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ขอ้มูลกลยุทธก์ารเรียนและการ

สอน  พร้อมทั้ งแสดงให้ เห็น ถึงความ

ชัดเจนของปรัชญาการศึกษา, ความ

สอดคล้องกับ ELO, วิธีการจัดการเรียน

การสอน และการส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (มิ.ย.) 

มคอ.3 

มคอ.4 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลกลยุทธ์การเรียนและการสอน 

เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ี AUN.4  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.4  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่ง ช้ี AUN.4 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.4 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.5 การประเมินผูเ้รียน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมิน

ผูเ้รียน (พ.ค.) 

มคอ.2 

มคอ.3 

มคอ.4 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินผูเ้รียน พร้อม

ทั้ งแสดงให้ เห็ น ถึ งความสอดคล้อง

โครงส ร้าง กับผลสั มฤทธิ์ ของ  ELO, 

วิ ธีก ารประเมิ นผู้ เรียน , เกณฑ์ ก าร

ประเมิ น  แล ะการสื่ อสารให้ ผู้ เรีย น

รับทราบ (มิ.ย.) 

มคอ.2 

มคอ.3 

มคอ.4 

มคอ.5 

มคอ.6 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลการประเมินผู้เรียน เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.5  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบง่ช้ี AUN.5  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี  AUN.5 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.5 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด า เนิ น การรวบรวมข้อ มูลคุณ ภาพ

บุคลากรสายวิชาการ (พ.ค.) 

แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

บุคลากร 

ขอ้มูลอัตราก าลัง 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบุคลากรสาย

วิชาการ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการ

บริหารจัดการบุคลากร, ภาระงาน , 

ผลงานและการพัฒนาบุคลากร (มิ.ย.) 

แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

บุคลากร 

ขอ้มูลอัตราก าลัง 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ี AUN.6  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.6  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี  AUN.6 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.6 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด า เนิ น การรวบรวมข้อ มูลคุณ ภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน (พ.ค.) 

แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

บุคลากร 

ขอ้มูลอัตราก าลัง 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบุคลากรสาย

สนับสนุน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการ

บริหารจัดการบุคลากร, ภาระงาน , 

ผลงานและการพัฒนาบุคลากร (มิ.ย.) 

แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

บุคลากร 

ขอ้มูลอัตราก าลัง 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

ส รุป ข้ อ มู ล คุ ณ ภ าพ บุ ค ล าก รส าย

สนับสนุน เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ี AUN.7  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.7  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่ง ช้ี AUN.7 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.7 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 
 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.8 คุณภาพผู้เรียน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ าย แผน แล ะป ระ กั น คุณ ภาพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลคุณภาพผู้เรียน 

(พ.ค.) 

นโยบายการรับนิสิต 

กระบวนการและเกณฑ์การ

คัดเลือกนิสิต 

การประชาสัมพันธห์ลักสูตร 

แผนการเรียน 

ร ะ บ บ ก ล ไก ก า ร ก า กั บ

ติดตามนิสิต 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิ เคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้ เรียน  โดย

พิจารณาถึงเกณฑ์การรับนิสิต , การ

ติดตามความก้าวหน้า, การส่งเส ริม

สนับสนุนนิสิต และสภาพแวดล้อมในการ

จัดการเรียนการสอนแก่นิสิต (มิ.ย.) 

นโยบายการรับนิสิต 

กระบวนการและเกณฑ์การ

คัดเลือกนิสิต 

การประชาสัมพันธห์ลักสูตร 

แผนการเรียน 

ร ะ บ บ ก ล ไก ก า ร ก า กั บ

ติดตามนิสิต 

คณะกรรมการด าเนินงานระดั บ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลคุณภาพผู้เรียน เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.8  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.8  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี  AUN.8 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.8 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้ นฐาน 

(พ.ค.) 

ข้อมูลการให้บริการห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ, ห้องสมุด , 

ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ

สาธารณู ปโภคและะความ

ปลอดภัย 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 บรรยาย/วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้ นฐาน 

(มิ.ย.) 

ข้อมูลการให้บริการห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ, ห้องสมุด , 

ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ

สาธารณู ปโภคและะความ

ปลอดภัย 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดท า SAR 

ตัวบ่งช้ี AUN.9  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.9  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี  AUN.9 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.9 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

บรรยาย/วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.10 การส่งเสริมคณุภาพการศึกษา 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา (พ.ค.) 

มคอ.2 

มคอ.3 

มคอ.5 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 บรรยาย/วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การออกแบบ

และพัฒ นาหลักสู ต ร, การประเมิ น

กระบวนการเรียนการสอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตร (มิ.ย.) 

มคอ.2 

มคอ.3 

มคอ.5 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

ส รุ ป ข้ อ มู ล ก า รส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ า พ

การศึ กษ า เพื่ อ จั ด ท า  SAR ตั วบ่ ง ช้ี 

AUN.10  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.10  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี AUN.10 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.10 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

บรรยาย/วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 



 

เห็นชอบ 

แก้

ไข 

กระบวนการจัดท า SAR AUN.11 ผลผลิต 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ า ย แ ผ น แล ะป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษา 

 ฝา่ยแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณ ะกรรมก ารก า กั บ ติ ด ต ามแล ะ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  เส น อ คณ บดี เพื่ อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2559 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ระดับหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลผลิต (พ.ค.) ข้ อ มู ล อั ต ร า ก า ร ส า เ ร็ จ

การศึกษา, อัตราการออก

กลางคัน, การได้งานท าของ

บัณฑิต, การท าวิจัยของนิสิต 

และข้อมูลป้อนกลับจากผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต ได้แก่ อัตราการ

ส า เร็ จก ารศึ ก ษ า , อั ต ร าก า รออ ก

กลางคัน, การได้งานท าของบัณฑิต, การ

ท าวิจัยของนิสิต และขอ้มูลป้อนกลับจาก

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (มิ.ย.) 

ข้ อ มู ล อั ต ร า ก า ร ส า เ ร็ จ

การศึกษา, อัตราการออก

กลางคัน, การได้งานท าของ

บัณฑิต, การท าวิจัยของนิสิต 

และข้อมูลป้อนกลับจากผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลผลผลิต เพื่อจัดท า SAR ตัว

บง่ช้ี AUN.11  

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.11  

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร  

ประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี AUN.11 

และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

 

SAR ตัวบ่งช้ี AUN.11 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับ

หลักสูตร  

 

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานระดับหลักสูตร

จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (SAR)  (มิ.ย.-ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (ก.ค.) 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ

ขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม

ประกันคุณภาพการระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับและติดตามประกัน

คุณ ภาพการระดั บหลั กสู ต รจั ด ส่ ง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ผลการประเมินให้ กับคณะกรรมการ

ก ากับและติดตามประกันคุณภาพการ

ระดับหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป 

 (ก.ค.-ส.ค.) 

ผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

ประเมินคุณภาพ 

พจิารณา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร (SAR) 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

A 

A 

A 
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