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ค ำน ำ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง และเติบโตไปสู่การเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้เกิด
ความมั่นใจว่าผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ จะมีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในด้านการเรียนการสอนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบาย
มุ่งเน้นการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ครั้งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 7.3 การขออนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ได้มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางดังกล่าว ดังนี้  
 1. ระดับสถาบันและระดับคณะ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 2. ระดับหลักสูตร พิจารณาเลือกเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามความพร้อมตาม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563 - 2566 
 คู่มือฉบับนี้ งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับมหาวิทยาลัย ได้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ท้ังนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการน าไปเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ในระดับ
หลักสูตรต่อไป  
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1 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ 1  
รูปแบบของ AUN-QA 

 
1.รูปแบบการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  
 1.1 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา  
 คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทางวิชาการเพียงมิติเดียวเท่านั้น 
ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนิยามที่มีหลากหลายมิต ิปฏิญญาโลกว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21: วิสัยทัศน์และ
การด าเนินงาน (ตุลาคม 2541) บทความที่ 11 กล่าวว่า การประเมินเชิงคุณภาพ ค านึงถึงคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบบหลากหลายมิติ ซึ่งหมายรวมถึงภารกิจและกิจกรรม การสอนและหลักสูตร การท าวิจัยและความเช่ียวชาญด้านวิชาการ  
การท างานร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียน อาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ การให้บริการแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการ  
ซึ่งการประเมินตนเองภายในและการตรวจสอบจากภายนอกอย่างเปิดเผยโดยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระรวมถึงผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
หากเป็นไปได้ เป็นสิ่งส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการพัฒนา การปฏิบัติงานการให้การ
สนับสนุนและการปรับปรุงระดับคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันจ าเป็นต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพ 
ทั้งนี้  The Regional Report of Asia and the Pacific (ยูเนสโก , 2003 b) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษาไว้ว่า เป็นขั้นตอนการจัดการและประเมินอย่างมีระบบเพื่อควบคุมดูแลผลงานของสถาบันระดับอุดมศึกษา 
 
 1.2 รูปแบบของ AUN-QA  
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและ 
ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางการศึกษา  
การวิจัยและการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ในปี พ .ศ. 2541 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาของ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ท าการสนับสนุน พัฒนา
และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้แนวทางเชิงประจักษ์ผ่านการทดสอบ ประเมิน ปรับปรุง
และเผยแพร่  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

2 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของเครือข่าย AUN-QA 
 
 ส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบไปด้วยมติิทางกลยุทธ์ ระบบยุทธวิธี ซึ่งมีความจ าเป็นทั้งการประเมินคณุภาพ
ภายในและภายนอก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบของ AUN-QA ระดับอุดมศึกษา 



 

3 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 การประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการให้ความมั่นใจว่าสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรมีนโยบายและกลไกที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของตนเอง  
 การประกันคุณภาพภายนอกด าเนินการโดยองค์กรหรือบุคคลจากภายนอกสถาบัน ผู้ประเมินจะประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน ระบบหรือหลักสูตรเพื่อตัดสินว่าตรงกับมาตรฐานที่ได้แจ้งไว้หรือไม่  
 รูปแบบของ AUN-QA สามารถปรับใช้ได้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกรอบประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 
รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
 รูปแบบ AUN-QA ระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตามมิติ ดังต่อไปนี้  
 1. คุณภาพของปัจจัยน าเข้า  
 2. คุณภาพของกระบวนการ  
 3. คุณภาพของผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร Version 3.0  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประกอบไปด้วย  
 1. อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
 2. ผู้เรียน 
 3. ศิษย์เก่า 
 4. ผู้ใช้บัณฑิต 
 5. ตลาดแรงงาน 
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รูปแบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร Version 3.0 
 เริ่มต้นด้วยความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการเหล่านี้น าไปสู่การสร้างเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง  
เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนหลักสูตร ข้อมูล 4 แถวในช่วงกลางของรูปแบบ 
 ข้อมูลในแถวที่ 1 น าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับวิธีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปใส่ในหลักสูตรและวิธีการที่จะท าให้ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังน้ันจะบรรลุผลได้ โดยการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน  
 ข้อมูลในแถวที่ 2 แสดงถึงปัจจัยน าเข้าในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน  
 ข้อมูลในแถวที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพหลักสูตร ครอบคลุมถึงการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียนคุณภาพของการให้บริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก
ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ข้อมูลในแถวที่ 4 เน้นที่เรื่องของผลผลิตของหลักสูตร รวมถึงอัตราการส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส าเร็จ
การศึกษา การใช้งานบัณฑิต การวิจัยและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ข้อมูลในแถวสุดท้ายกล่าวถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและหลักสูตรรูปแบบของ AUN-QA นี้สิ้นสุดที่การบรรลุ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อแสวงหา
ระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงค านิยาม AUN-QA ระดับหลักสูตร Version 3.0 

ล าดับ ค านิยาม 
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning Outcomes) 
 

ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรยีนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
หลักสตูร ซึ่งประกอบด้วย ความรูแ้ละความเข้าใจท่ีผู้เรียนจะได ้
เมื่อจบการศึกษา ทักษะหลัก ทักษะทางปัญญา ทักษะเฉพาะทาง  
และก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้  
รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตร  
(Programme Specification) 

ค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลกัสูตร การจัดการเรยีนการสอนที่จะท าให้
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรนั้น รายวิชาในหลักสูตรมีความเช่ือมโยง
กับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง รวมถงึข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้รบัรู้ 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure and Content) 

หลักสตูรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเช่ือมโยงและเอื้อประโยชน์ให้ 
แก่กัน เพื่อน าไปสูผ่ลการเรยีนรู้ทีค่าดหวัง จ านวนรายวิชาในหลักสตูรมสีัดส่วน
ที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความ
เฉพาะทาง มีการจดัเรยีงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ โครงงานหรือการศึกษาอิสระ และ
วิทยานิพนธ์ การจัดโครงสรา้งหลกัสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิง
วิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลกัสูตร 

 



 

5 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ค านิยาม 
4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน  
(Teaching and Learning Approach) 

วิธีการสอนของอาจารย์ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการเรียนรู้ของผู้เรยีนตาม
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง  

5. การประเมินผูเ้รียน 
(Student Assessment) 

การประเมินต้องครอบคลุมถึงช่วงระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่การรับเข้า ระหว่าง
การศึกษา และการสอบก่อนส าเรจ็การศึกษา โดยมีวิธีการประเมินที่ชัดเจน 
หลากหลายสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง  

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff Quality)  

มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากร 
สายวิชาการ การระบุและประเมินความสามารถ การสรรหาและการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม จากการสอน การท าวิจัยและการบริการวิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff Quality) 
 

มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการก าหนดการสรรหาบุคลากร 
เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การเลื่อนขั้นบุคลากร 
สายสนบัสนุน มีการฝึกอบรมพัฒนาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  

8. คุณภาพผูเ้รียน (Student Quality) 
  
 

มีการก าหนดการรบันักศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบนั มีระบบ
ติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนอย่างเป็นระบบ  
มีกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูต้่าง ๆ  เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้  มีการจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อคุณภาพการเรยีนรู้  

9. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
และโครงสร้างพื้นฐาน 
(Facilities and Infrastructure) 

มีทรัพยากรกายภาพท่ีใช้ในด าเนินการหลักสูตร มีเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเพียงพอมีความทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ มกีารคัดสรร 
กลั่นกรองได้อยา่งเหมาะสม 

10. การส่งเสรมิคณุภาพการศึกษา 
(Quality Enhancement) 

หลักสตูรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมลูป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร และมีการทบทวน ประเมินผลเป็นระยะ ๆ  
มีผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 

11. ผลผลิต (Output) มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคยีงคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา เช่น อัตรา
การส าเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน ระยะเวลาในการเรียนจบการศึกษา
การมีงานท า เป็นต้น มีการตดิตามและเทียบเคียงในการท าวิจยัของนักศึกษา 
ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ที่มีต่อคณุภาพของ
หลักสตูรและบณัฑิต 

 
 เกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 ประกอบไปด้วยเกณฑ์คุณภาพ (AUN-QA Criterion) 11 ข้อ ซึ่งในแต่ละเกณฑ์จะมี 
เกณฑ์ย่อย (Sub-criterion) ที่ระบุเป็นรายการ checklist ทั้ง 7 ระดับ โดยในแต่ละเกณฑ์จะมีค าอธิบาย ค าถามวินิจฉัย และ
แหล่งข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) 
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AUN-QA Criterion  
เป็นข้อก าหนดของเกณฑ์  
(เป็นสิ่งท่ีหลักสูตรต้องด าเนินการ) 

Sub-criterion เกณฑย์่อยที่ใช้
ส าหรับตรวจประเมิน เป็นสิ่งท่ี
หลักสตูรต้องน าเสนอในรายงาน
ผลการด าเนินงาน (SAR) 
 

สิ่งที่ช่วยในการเขียนรายงาน 
ผลการด าเนินงาน (SAR) 
* ซึ่งสามารถดูจากค าถามวินิจฉยั 
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธข์องเกณฑ์ AUN-QA  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
     1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร
จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 
     2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควรออกแบบมาให้
ตอบสนองและสอดคล้องต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
     3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ในสาขาวิชา) รวมถึง
ความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูด  
การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการท างานเป็นทีม  
     4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 1 - เกณฑ์ย่อย  
 

1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
       

1.2 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างชัดเจน [4] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
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ค าอธิบาย  
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบนพ้ืนฐานของผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จหลักสูตร การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมา  
ในรูปของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งน าไปสู่การสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลักมากกว่าจุดมุ่งหมายของผู้สอนที่มักจะเขียนในรูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถท า ให้เกิดผลลัพท์ท่ี
สังเกตและวัดประเมินได้  
 
ค าถามวนิิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไร  
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรคืออะไร  
- หลักสูตรมีวิธีก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างไร  
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะหรือภาควิชาหรือไม่  
- ตลาดแรงงานมีส่วนช่วยในการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หรือไม่  
- เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด  
- หลักสูตรได้ระบุถึงความสามารถท่ีจ าเป็นในงาน (Job Profile) ไว้อย่างละเอียดหรือไม่  
- บุคลากรและนักศึกษารับรู้ผลการเรียนท่ีคาดหวังได้อย่างไร  
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถวัดประเมินผลและบรรลุได้หรือไม่ อย่างไร  
- ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้มากน้อยเพียงใด  
- มีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นระยะหรือไม่  
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังน าไปสู่การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างไร (เช่น ความรู้ ทักษะ เจตคติ  
  และอุปนิสัยในการคิด)  

แหล่งข้อมลู  

 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา  

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสูตร  

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)  

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร  

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
 
     1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้  
     2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึง
การบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน 

 
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 2 - เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตร 

และรายละเอียดของวิชา [1, 2] 
       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
 
ค าอธิบาย  
 ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย  

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

  โครงสร้างรายวิชา  

  เมทริกซ์ท่ีแสดงวิธีการที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่านรายวิชา  

  รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ  
ข้อก าหนดของหลักสูตร มีดังต่อไปนี้  

  เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

  เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร  

  ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถน าไปสู่เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่หลักสูตรก าหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุข้อก าหนด
ของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  สถาบันและคณาจารย์ผู้สอนใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผล
สะท้อนเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะท าให้บรรลุผลได้อย่างไร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย  
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 
- หลักสูตรและรายวิชาสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 
- ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีเอกสารประกอบอะไรบ้าง 
- หลักสูตรและรายละเอียดของวิชาเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อก าหนดของหลักสูตรได้หรือไม่  
- การทบทวนข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชามีกระบวนการอย่างไร  

 

  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร  

  เป็นพื้นฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
ว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการได้มากน้อยเพียงใด  

ข้อก าหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

  สถาบันที่อนุมัติ 

  สถาบันที่ท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันท่ีอนุมัติ)  

  รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรวิชาชีพ  

  ช่ือคุณวุฒ ิ 

  ช่ือหลักสูตร  

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

  เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร  

  การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอกเพื่อใช้ใน
การให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

  โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชาและหน่วยกิต  

   วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตร  
รายละเอียดของวิชาประกอบไปด้วย  

  ช่ือรายวิชา  

  ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อน จ านวนหน่วยกิต  

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะและเจตคติ  

  กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

  ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา  

  การวัดประเมินผลนักศึกษา  

  วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา  
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แหล่งข้อมูล  

  ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา  

  เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือเล่มหลักสูตร  

  เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)  

  เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  

  รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร  

  รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร (Programme Structure and Content) 
 

     1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษา มีความเช่ือมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน 
เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน 
     4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจน  ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
     5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยดืหยุน่เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมีการน าเอาสถานการณ์
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร  
     6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 

 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]        
3.2 มีการก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให้

บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 
       

3.3 หลักสตูรมีการจัดเรียงรายวิชาอยา่งเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อ 
ยุคสมยั [3, 4, 5, 6] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
 

ค าอธิบาย  
การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียน

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง” (Constructive 
Alignment) ค าว่า “เชิงโครงสร้าง” (Constructive) หมายถึง แนวคิดที่ว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างความหมายไดโ้ดยผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความสอดคล้อง” หมายถึง สถานการณ์ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกันเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาต่าง ๆ หมายรวมถึง  

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้  

 การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด  
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 
- เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่  
- มีการออกแบบหลักสูตรอย่างไรเพื่อให้มีความสอดคล้องระหว่างรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะทาง  
- เนื้อหาของหลักสูตรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทางหรือไม่  
- มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างไร  
- หลักสูตรเลือกใช้โครงสร้างในปัจจุบันเพราะอะไร  
- มีการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาในเชิงโครงสร้างหรือไม่ หากมีเป็นเพราะอะไร  
- หลักสูตรส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย การเคลื่อนย้ายนักศึกษา และ/หรือการศึกษาข้ามพรมแดนหรือไม่ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลางและรายวิชาเฉพาะทาง ในส่วนของวิชาบังคับและวิชา 
  เลือกมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
- การศึกษาตลอดหลักสูตรใช้ระยะเวลาเท่าใด  
- แต่ละรายวิชาใช้ระยะเวลาเรียนและมีความต่อเนื่องกันอย่างไร มีความสมเหตุสมผลหรือไม่  
- เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาคืออะไร  
- หลักสูตรมีวิธีในการเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ที่คาดหวัง  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

แหล่งข้อมลู  

 ข้อก าหนดของหลักสตูรและรายละเอยีดของวิชา  

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเล่มหลักสตูร  

 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  

 เมทริกซ์แสดงทักษะ  

 เอกสารแสดงความเห็นและข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี  

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัหรือคณะ  

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสตูร  

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 

     1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดใน
การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายัง
บอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าท่ีของผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย  
     2. ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้  
     3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง  
     4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด  
     5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย  
              - สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้  
              - มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบ    
                และระยะเวลาในการเรียนได้  
     6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใช้ข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่  ๆ และการ
ลงมือปฏิบัติ  

 
ตารางที่ 6 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 4 - เกณฑ์ย่อย  

4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

ได้รับรู้ [1]  
       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลส าเร็จตามผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5]  

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]        
 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        

 
ค าอธิบาย  

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้แก่  
- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการท าางานวิจัย ความสามารถในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ นอกจากน้ี ผู้เรียนต้องรู้และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม  
- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาว มีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการสร้างความหมายมากกว่าการท่องจ า 



 

17 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและก ากับกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 
- ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและบุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ได้หรือไม่  
- มีการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น มีโครงการนักศกึษาแลกเปลีย่นหรือไม่  
- การสอนโดยภาควิชาอ่ืนเป็นท่ีนา่พึงพอใจหรือไม่  
- กลยุทธ์การเรยีนและการสอนที่ใช้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่  
- มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร 
- มีวิธีการประเมินการเรียนการสอนอย่างไร วิธีการประเมินทีเ่ลือกใช้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
  รายวิชาหรือไม่ และวิธีการประเมินผลมีความหลากหลายและเพยีงพอหรือไม่  
- กลยุทธ์การเรยีนการสอนท่ีใช้มีอุปสรรคหรือไม่ เช่น จ านวนนักศึกษา โครงสรา้งพื้นฐาน ทักษะการสอน  

 ส าหรับมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย:  
 - ผู้เรียนมาติดต่อเพื่อท าการวิจัยครั้งแรกเมื่อใด  
 - การศึกษาและการวิจัยในหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร  
 - ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรได้อย่างไร  

 

- ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกั น การเรียนรู้ที่หมายถึง 
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้  

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้อื่น  สามารถเช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์แนวความคิดและการกระท า

ของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน  
- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners)  

 
ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียน 

 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน  
 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนและ

การสอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นหลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนและการสอนที่เหมาะสม 
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ค าถามการประเมินกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกงานและ/หรือการบริการชุมชน: 
 - การฝึกงานถือเป็นข้อบังคับหรือเป็นทางเลือก  
 - การฝึกงานหรือการบริการชุมชนมีหน่วยกิตจ านวนเท่าใด 
 - ระดับของการฝึกงานและ/หรือการบริการชุมชนเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ 
 - ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริการชุมชนของหลักสูตรอย่างไร 
 - ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกงานอย่างไร  
 - มีปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานหรือไม่ ถ้ามีสาเหตุของปัญหาคืออะไร  
 - ผู้เรียนได้รับการดูแลและฝึกอย่างไร  
 - มีการวัดประเมินผลอย่างไร  

 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล 

  ปรัชญาการศึกษา  

  เอกสารแสดงการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานท่ีและการฝึกปฏิบัติ  

  ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน  

  การเรียนออนไลน์  

  ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา  

  รายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน  

  บันทึกความเข้าใจ 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
 
     1. การประเมินครอบคลุมถึง  

 การรับเข้านักศึกษาใหม่  

 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  

 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
     2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและ 
รายวิชา วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุป ระสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย  
การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป  
     3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนัก  
การประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรท าให้ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้  
     4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  
     5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันการประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือและ
ด าเนินการโดยเที่ยงธรรม  
     6. ควรระบุความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมิน โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิในเกี่ยวกับ
กระบวนการอุทธรณ์ 

 
ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์คุณภาพที5่ – เกณฑ์ย่อย  
 

5 การประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผู้เรยีนมีความสอดคลอ้งโครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิของผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเมินผู้เรยีน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนด
เกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนกัการประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน     
การตัดเกรดมีความชัดเจนและสื่อสารใหผู้้เรยีนรับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพือ่ยืนยัน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรยีน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรยีนที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรยีนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ (การร้องทุกข์) [8]        
 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 
- มีการประเมินนักศึกษาใหม่เม่ือแรกรับเข้าหรือไม่  
- มีการประเมินนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาหรือไม่  
- การประเมินครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตรโดยรวมมากน้อยแค่ไหน  
- เป็นการประเมินแบบอิงเกณฑ์หรือไม่  
- มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายหรือไม่ อะไรบ้าง 
- เกณฑ์การผ่านหรือตกมีความชัดเจนหรือไม่  
- เกณฑ์การประเมินมีความชัดเจนหรือไม่  
- มีมาตรการป้องกันเพื่อยืนยันความเป็นปรนัยในการวัดผลหรือไม่ 
- ผู้เรียนพึงพอใจกับกระบวนการหรือไม่ มีการร้องเรียนอะไรจากผู้เรียนบ้าง  
- มีกฎส าหรับการประเมินซ้ าท่ีชัดเจนหรือไม่และผู้เรียนพึงพอใจหรือเปล่า การประเมินผู้เรียนส าหรับผลงานจบ เช่น 

วิทยานิพนธ์หรือโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทักษะและความสามารถของตนเพื่อปรับองค์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ี
เหมาะสม  

- มีเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับประเมินผลงานจบหรือไม่  
- ใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการพิจารณาผลงานจบ  
- การเตรียมการท าผลงานจบเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ท้ังเนื้อหา ขั้นตอนและทักษะ  
- ระดับของผลงานจบเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่  
- มีอุปสรรคเกิดขึ้นในการท าผลงานจบหรือไม่ ถ้ามีเพราะสาเหตุใด  
- ผู้เรียนได้รับการชี้แนะอย่างไร 

 

ค าอธิบาย  
การประเมินผู้เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของการประเมินส่งผล

โดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนั้นจึงต้องด าเนินการอย่างเชี่ยวชาญและค านึงถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในข้ันตอนการ
ทดสอบ การประเมินยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบัน ทั้งในด้านประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผู้เรียน ทั้งนี้ 
การประเมินผู้เรียนควรจะต้อง:  

 ได้รับการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป รวมทั้งมี
เกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

 ด าเนินการโดยบุคคลที่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคณุสมบัติที่ก าหนดไว้ ถ้าเป็นไปได้การประเมินไม่ควรประเมินโดยผู้ประเมินเพียงคนเดียว  

 พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ  

 ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วยและเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษของผู้เรียน  

 ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามขั้นตอนท่ีสถาบันก าหนด  

 อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน  

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตนว่ามีการทดสอบอะไร  หรืออยู่ภายใต้เง่ือนไขการประเมิน
แบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
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แหล่งข้อมลู  

 ตัวอย่างการประเมินในหลักสตูร โครงงาน วิทยานิพนธ์ ข้อสอบปลายภาค ฯลฯ  

 เกณฑ์การให้คะแนน  

 แผนการให้คะแนน 

 กระบวนการกลั่นกรอง  

 ขั้นตอนการอทุธรณ์  

 ข้อมูลจ าเพาะของรายวิชาและหลักสตูร  

 เกณฑ์การทดสอบ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

     1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง  
การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของ
บุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ  
     2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานที่ได้รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ  
     3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ โดยบุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

           ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

           น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่   
             คาดหวัง  

           พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย  

           ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้  

           มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง  

           มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
     4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ  
     5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการมีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน  
     6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
     7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยค านึงถึง เสรีภาพทาง
วิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ  
     8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และน าไปจัดการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร  
     9. มีการน าผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ  
    10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการ
พัฒนา 
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ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์คุณภาพที ่6 – เกณฑ์ย่อย 
 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง 

การปรับวิธีการจัดสรรบคุลากรเขา้สู่ต าแหน่ง การสิ้นสดุต าแหน่ง  
และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑม์าตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมลูเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณ ความรับผดิชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบคุลากร
เข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากร ถูกก าหนดและประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ 

ถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกจิกรรมเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถงึการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรยีนการสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรยีบเทียบประเภทและจ านวนงานวจิัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีไดร้ับการยอมรบัเพื่อการพัฒนา [10] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
 

ค าอธิบาย  
บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน

ศาสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขตบริบทการสอนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่อง  

คุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่าน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกดว้ย 
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษา ความเข้าใจ ความช านาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่สอน ประสบการณ์ 
ทักษะการสอน รวมถึงจรรยาบรรณที่มีต่อวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ที่สอนเต็มเวลาและนอกเวลา และ
ผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากรสายวิชาแล้วสถาบันต้องก าหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมกับ 
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ความต้องการของผู้เรียนและสถาบัน โดยก าหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent 
: FTE) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา  
 
หน่วยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent: FTE)  

ในการค านวณหน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนดภาระการเรียนนักศึกษาเต็มเวลา  
และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึงภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระการสอนบุคลากรของคณะที่ต่อนักศึกษา 
นอกเวลาเป็นจ านวนร้อยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ  

มีหลายวิธีในการค านวณค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) และสถาบันควรก าหนดวิธีการ ตัวแปรและข้อสมมติฐานท่ีจะใช้วิธี
หนึ่งในการค านวณค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา เช่น ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็ม
เวลา) ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอน 8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 
40) วิธีการที่ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลาสามารถน ามาใช้ค านวณค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น  
ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าช้ันเรียนเท่ากับ 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 
10 ช่ัวโมงในช้ันเรียนต่อสัปดาห์ จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20)  

วิธีการอื่นในการค านวณค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) คือ ยึดภาระงานสอน เช่น ถ้าภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของ
บุคลากรสายวิชาการคือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้นแต่ละวิชามีค่า 0.25 FTE ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชา
ต่อภาคการศึกษา ดังนั้น  ค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียน  
ของนักศึกษาสามารถใช้การค านวนค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า 1 FTE  ที่นักศึกษาต้องเรียนคือ 24 
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาจะเป็น 0.75 
(18 หารด้วย 24)   
 
ตารางที่ 9 แสดงตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

ประเภท ชาย หญิง รวมจ านวน ร้อยละของ
ปริญญาเอก จ านวนพนกังาน ค่า FTE 

ศาสตราจารย ์      
รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      

อาจารย์ประจ า      
อาจารย์พิเศษ      

ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ      
รวม      

 
อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนกัศึกษา  

ตัวบ่งช้ีนี้คือ อัตราส่วน 1 FTE ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการต่อตัวเลขค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) นักศึกษาที่
ลงทะเบียน จุดมุ่งหมายเพื่อใช้คิด จ านวนเวลาที่ใช้ในการติดต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สถาบันคาดว่าควรได้รับ  
ระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) 
บุคลากรสายวิชาการ:  
 - บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและคุณสมบัติในงานของตนหรือไม่  
 - ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการมีความเหมาะสมในการสร้างหลักสูตรหรือไม่  
 - อะไรคือความท้าทายที่สถาบันต้องเผชิญในส่วนของทรัพยากรบุคคล เช่น การจ าแนกอายุ ความยุ่งยากในการ  
เติมเต็มต าแหน่งว่างหรือการดึงดูดบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ สถาบันจัดการกับความท้าทายนี้อย่างไร  
 - บุคลากรสายวิชาการมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกจ านวนเท่าไหร่ 
  - การจ้างงานบุคลากรสายวิชาการทั้งด้านสอนและวิจัยด าเนินตามนโยบายอะไร 
  - มีความพยายามสร้างพี่เลี้ยงด้านวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ หรือไม่  
 - มีนโยบายด้านการสัมมนา การก ากับดูแลรายงานหรือการฝึกงานหรือไม่  
  
 

ตารางที่ 10 แสดงอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้ค านวณค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE)) 
ปีการศึกษา รวมค่า FTE  

ของบุคลากรสายวิชาการ 
รวมค่า FTE  
ของนักศกึษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ
จ านวนนักศึกษา 

    
    

 
 ผลงานวิจัย  

การวิจัยคือผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการประเภทต่าง  ๆ ของงานวิจัย เช่น ผลงานตีพิมพ์ งานที่ปรึกษา 
โครงงาน เงินสนับสนุน ที่ลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการ ควรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและ
จ านวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 
ตารางที่ 11 แสดงประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย  

ปีการศึกษา ประเภทผลงานตีพิมพ ์ รวม ตัวเลขผลงาน 
ตีพิมพ์ต่อ 
บุคลากร 

สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ 

2559       
2560       
2561       
2562       
2563       

หมายเหตุ: ให้นับตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวคือ นับปปีฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) (ต่อ) 
 - บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับภาระงานสอนหรือไม่  
 - อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจหรือไม่  
 - ค าอธิบายในด้านบทบาท ความรับผิดชอบ เสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กล่าวว่าอย่างไร 
  - บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการประเภทใด ผลงานเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะหรือไม่  
 - เงินสนับสนุนงานวิจัยอยู่ในระดับไหน และถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร 
 - ผลงานตีพิมพ์มีจ านวนเท่าไหร่ เป็นผลงานระดับชาติ ภูมิภาคหรือนานาชาต ิ 
การบริหารจัดการบุคลากร: 
  - มีการวางแผนก าลังคนในบุคลากรสายวิชาการอย่างไร  
 - ภาควิชามีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจนหรือไม่  
 - มีการตั้งเกณฑ์ในการสรรหาและเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการหรือไม่  
 - มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือไม่  
 - มีแผนการสืบทอดส าหรับผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่เกี่ยวกับการควบคุมและการบริหารจัดการงานในองค์กรอย่างไร 
 - มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายวิชาการอย่างไร  
 - บุคลากรสายวิชาการพึงพอใจกับนโยบายการบริหารงานบุคคลหรือไม่  
 - มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรสายวิชาการในอนาคตอย่างไร  
 - บุคลากรสายวิชาการได้รับการเตรียมพร้อมด้านภารกิจงานสอนอย่างไร  
 - การจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรสายวิชาการได้รับการควบคุมและประเมินหรือไม่ 
การฝึกอบรมและพัฒนา:  
 - ใครเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
 - มีแผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไร มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมอย่างไร  
 - แผนและกระบวนการการฝึกอบรมและพัฒนาสะท้อนถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะหรือไม่  
 - มีระบบในการพัฒนากลยุทธ์และความสามารถเฉพาะดา้นของบุคลากรสายวิชาการหรือไม่  
 - มีการก าหนดช่ัวโมงการฝึกอบรม และจ านวนสถานท่ีฝึกอบรมส าหรับบุคลากรสายวิชาการต่อปีอย่างไรบ้าง  
 - มีการก าหนดอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนหรืองบประมาณส าหรบัฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการเทา่ใด  
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แหล่งข้อมลู  

  แผนก าลังคน  

  การกระจายก าลังของคณะ ในแง่ของอายุ เพศและความเชี่ยวชาญ  

  แผนอาชีพและการรับช่วงต่อ  

  เกณฑ์การรับสมัคร  

  คุณสมบัติบุคลากร  

  การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  

  แผนและงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

  การทบทวนโดยผู้รูเ้สมอกัน (Peer Review) และระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Appraisal System) 

  ความคิดเห็นจากนักศึกษา  

  รางวัลและโครงการที่ได้รับการยอมรับ  

  ภาระงานบุคลากร  

  แผนภูมิองค์กร  

  นโยบายการบริหารงานบุคคล  

  คู่มือบุคลากร  

  ค าบรรยายลักษณะงาน  

  สัญญาจ้างงาน 

  ข้อมูลวิจัยและตีพมิพ์  

  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ระดับชาติและ/หรือระดับวิชาชีพ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7  คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
 
     1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน หรือการวางแผนความต้องการ
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
คุณภาพและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวชิาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ  
     2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงานและการ        
เลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
คุณสมบัตแิละประสบการณ์  
     3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความสามารถของ
บุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และมีการด าเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท่ีตอบสนองความจ าเป็น 
     5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ 

 
ตารางที่ 12 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย  

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบคุลากรสายสนับสนุน หรือการ

วางแผนความต้องการห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการ สิ่งอ านวย       
ความสะดวกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและงานบริการนักศึกษา  
เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัยและการบริการ
วิชาการ [1] 

       

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากรและเกณฑ์การ
คัดเลือกในการแต่งตั้งการมอบหมายงานและการเลื่อนขั้นบุคลากร
สายสนบัสนุน [2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
[3] 

       

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง  
ของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบรหิารผลการปฏิบตัิงานรวมถึงการตอบแทน การเห็นคุณค่า 
และการยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัยและการบริการวิชาการ [5] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
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ค าอธิบาย  

คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไรก็ตาม บุคลากรสายวิชาการ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ 
คือ บุคลากรที่บริหารจัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทรัพยากรคอมพิวเตอร์และงานบริการนักศึกษา  

 
ตารางที ่13 แสดงข้อมูลการก าหนดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษาล่าสุด  

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนทั้งหมด 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ห้องสมุด      
ห้องปฏิบัติการ      

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

     

งานบริหารงานบุคคล      
ด้านงานบริการ 
นักศึกษา (ระบุ

ประเภทงานบริการ) 

     

จ านวนทั้งหมด      
 
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  

ล าดับ ชื่อบุคลากรสายสนับสนนุ รายละเอียดการพัฒนา/
อบรม/สัมมนา/ดูงาน 

การน าไปใช้ประโยชน ์
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน)  
   

 
 
บุคลากรสายสนบัสนนุ:  

- บุคลากรสายสนับสนุนเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานหรือไม่  
- สมรรถนะและความช านาญงานของบุคลากรสายสนับสนุนนั้นเหมาะสมกับความต้องการแล้วหรือไม่  
- อุปสรรคในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีอะไรบ้าง  
- นโยบายอะไรที่ใช้ด าเนินการจ้างงานบุคลากรสายสนับสนุน  
- บุคลากรสายสนับสนุนพอใจกับบทบาทหน้าท่ีของตนหรือไม่  

การบริหารจัดการบุคลากร: 
- มีการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร  
- มีการสร้างเกณฑ์การสรรหาและเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่  
- มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 
- แผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคืออะไร  

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร:  
- มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝา่ยสนับสนุนหรือไม่  
- กระบวนการ แผนการพัฒนาและการฝึกอบรมมีอะไรบ้างและส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมดว้ยวิธีใด 
- มีระบบพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางของบุคลากรสายสนับสนุนหรอืไม่  
- จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการฝึกอบรมและสถานท่ีฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนต่อปี มีจ านวนเท่าใด  
- เงินเดือนหรืองบประมาณทีไ่ดร้บัการจัดสรรส าหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร สายสนับสนุนมีอัตราร้อยละเท่าใด 
 

แหล่งข้อมลู  

 แผนอัตราก าลังบุคลากร       คู่มือบุคลากร  

 แผนความก้าวหนา้ในสายอาชีพ     ค าบรรยายลักษณะงาน  

 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร      สัญญาการจา้งงาน  

 คุณสมบัติบุคลากร       ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา  

 การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม     แผนการพัฒนาการฝึกอบรมและงบประมาณ  

 ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน      แผนการให้ค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย 

 แผนภูมิองค์กร        นโยบายทรัพยาการบุคคล  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)  
 

     1. มีการก าหนดการสื่อสาร การประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
     2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  
     3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกการติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น  
     4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และการบริการสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน ความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 
     5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น ทางสถาบันควร
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วน
บุคคลด้วย 

 
ตารางที่ 15 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่  8 – เกณฑ์ย่อย  

8 คุณภาพผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการก าหนดการสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับ

นักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรบันักศึกษาเข้าศึกษ 
าในหลักสตูรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1] 

       

8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา และภาระ
การเรยีนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร  
การแข่งขันของนักศึกษาและบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง 
ๆ เพื่อปรับปรุงการเรยีนและความรู้ ทักษะและความสามารถ
ในการท างาน [4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการ
เรียนการสอนและการวิจยัรวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
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ค าอธิบาย  
คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเรียน หมายความว่า คุณภาพนักศึกษาที่รับเข้ามานั้นเป็นสิ่ง

ส าคัญ  
 
การรับนักศึกษา:  

- สรุปรายละเอียดนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่รับเข้า 
- สรุปจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมด 
 

 ตารางที่ 16 แสดงการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (5 ปีการศึกษาล่าสดุ)  

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนที่รับเข้า/ 
จ านวนที่ลงทะเบียน 

2559    
2560    
2561    
2562    
2563    
 

ตารางที่ 17 แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด)  
ปีการศึกษา นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 >ชั้นปีที่4 รวม 
2559       
2560       
2561       
2562       
2563       
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน)  
   

 
 

คุณภาพนักศึกษา  
- มีการก ากับดูแลและวิเคราะห์นักศึกษาที่รับเข้ามาอย่างไร 
- นักศึกษาได้รับการคัดเลือกอย่างไร  
- ใช้นโยบายอะไรในการรับนักศึกษาเข้าเรียน มีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มหรือรักษาจ านวนที่รับเข้าให้คงที่ใช่หรือไม่  
  เพราะเหตุใด 
- ใช้วิธีการใดเพิ่มคุณภาพและปริมาณนักศึกษาท่ีรับเข้า และผลกระทบจากวิธีการดังกล่าวมีอะไรบ้าง  
- หลักสูตรพิจารณาระดับผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีรับเข้าอย่างไร 

 ความสามารถในการเรียนหรือผลการศึกษา  
- ภาควิชามีระบบหน่วยกิตหรือไม่ และคิดค านวณหน่วยกิตด้วยวิธีการใด 
- มีการแบ่งภาระการเรียนอย่างเท่าเทียมตลอดปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา ใช่หรือไม่  
- นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนปานกลางสามารถเรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ได้หรือไม่ 
- มีตัวบ่งช้ีอะไรบ้างท่ีใช้ติดตามความก้าวหน้าและการเรียนของนักศึกษา 

การสนับสนุนนักศึกษา  
- ภาควิชามีระบบติดตามส าหรับบันทึกความก้าวหน้าทางการศึกษาและติดตามบัณฑิตที่จบไปหรือไม่  
  เช่น แบบส ารวจติดตามผล 
- ใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามอย่างไร  
- บุคลากรสายวิชาการมีบทบาทอะไรบ้างในการให้ข้อมูล การแนะน าและบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้าไปในหลักสูตร  
- นักศึกษารับทราบแผนการเรียนอย่างไร  
- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับต่ าเป็นพิเศษหรือไม่  
  และด าเนินการอย่างไร  
- มีการสนับสนุนเฉพาะเพื่อสร้างเสริมทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาหรือไม่ 
- ให้ความใส่ใจในการสอนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแยกโดยเฉพาะหรือไม่  
- ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าปริญญานิพนธ์ (Final Project) ให้สมบูรณ์หรือไม่ หากนักศึกษาประสบปัญหาในการ   
   ฝึกงานหรือปริญญานิพนธ์จะได้รับความช่วยเหลือด้วยวิธีการใดบ้าง 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกรายวิชา เปลี่ยนรายวิชา การติดขัดหรือการเพิกถอน 
   การเรียนอย่างไร  
- มีการให้หรือเตรียมข้อมูลด้านความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างไร 
- มีการตรวจสอบหามูลเหตุกรณีนักศึกษาอาจเรียนจบหลักสูตรล่าช้าหรือไม่ 
- นักศึกษาพึงพอใจกับงานบริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่มีหรือไม่  
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แหล่งข้อมลู  

 กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  

 แนวโน้มการรับนักศึกษาเข้าเรยีน  

 ระบบหน่วยกติ  

 ภาระการเรียน  

 รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา  

 การมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการ กิจกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องทางวิชาการ กิจกรรมนอกหลักสตูร การจบการศึกษา  

 กระบวนการรายงานและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหนา้ของนักศึกษา  

 ข้อก าหนดงานบริการสนับสนุนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  

 แผนการสอน การอบรมและการให้ค าปรึกษา  

 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและการประเมินผลรายวิชา  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
 

     1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ  
     2. มีเครื่องมือทันสมัยพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์  
     3. มีการคัดสรร กลั่นกรองและใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม  
     4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า  
     5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา  
     6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้
ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารงานได้  
    7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการมอบสิทธหิรือโอกาสในการ
เข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

 
ตารางที่ 18 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 

 
9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์  
(ห้องบรรยาย ห้องเรยีน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอและทันสมยั
เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย [1] 

       

9.2 ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดมีความเพียงพอและทันสมยั         
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย [3,4] 

       

9.3 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องมีความเพียงพอและทันสมัย   
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนและการวจิัย [1,2] 

       

9.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงสรา้งพื้นฐาน
การเรยีนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสม์คีวามเพียงพอและทันสมัย
สนับสนุน  การเรียนการสอนและการวิจัย [1,5,6] 

       

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ความปลอดภัย การมอบสิทธหิรือโอกาสในการเข้าถึงให้แกผู่้ที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ [7] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน)  
   

ค าอธิบาย  
ข้อก าหนดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนั้นควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้  

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรเช่ือมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของ  
ความยืดหยุ่น หากจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องทางการเข้าถึง
ระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร  

 
 
 
- มีห้องเรียน ห้องสัมมนา ห้องปฏบิัติการ ห้องอ่านหนังสือและห้องคอมพิวเตอร์ เพียงพอหรือไม่ ตอบสนอง 
  ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรหรือไม่  
- ห้องสมุดมีการติดตั้งอุปกรณส์ าหรับการศึกษาและการท าวิจัยไว้เพียงพอหรือไม ่
- สามารถเข้าใช้ห้องสมดุ (สถานท่ีและช่ัวโมงท าการ) ได้ง่ายใช่หรือไม่  
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับห้องปฏิบัติการรวมทั้งบุคลากรเพยีงพอหรือไม่ 
- ห้องปฏิบัติการมลีักษณะตรงตามความต้องการหรือไม ่
- อุปกรณ์การสอนและสื่อการเรียนการสอนมีปริมาณเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาและบุคลากรหรือไม ่
- อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมต่าง ๆ ตอบสนองตอ่ความจ าเป็น ทางการศึกษาและการท าวิจัยหรือไม่  
- สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมหรือขัดขวางการด าเนินการของหลักสูตรมากนอ้ยเพียงใด    
- งบประมาณทั้งหมดส าหรับอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือต่าง ๆ มีความเพียงพอหรือไม่  
- สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการบ ารุงรักษาอย่างไร  
 
 
แหล่งข้อมลู  

 รายการสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ฯลฯ  

 บันทึกการจองสิ่งอ านวยความสะดวก อัตราการใช้สอย บันทึกช่วงเวลาเครื่องไม่ท างาน ช่วงเวลาใหบ้ริการและจ านวน    
   ช่ัวโมงปฏิบัติ  

 แผนซ่อมบ ารุง  

 แผนปรับปรุงและแผนการส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ  

 นโยบายด้านความปลอดภยั สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

 แผนส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

 ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและบุคลากร  

 งบประมาณส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 

             
ตารางที่ 19 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย  

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมลูป้อนกลับจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเป็น

ข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสตูร [1] 
       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบ กระบวนพัฒนาหลักสูตร และ
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรยีนและการสอนให้ 
ดีขึ้น [4] 

       

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคณุภาพงานบริการและ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ (ห้องสมดุ ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบ รวมถึงกลไกการรับข้อมลู
ป้อนกลับ จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตอย่าง 
เป็นระบบ [6] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
 
 

     1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  
     2. มีกระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการทบทวนและประเมิน หลักสูตรเป็นระยะ ๆ          
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น  
     3. มีการทบทวน การประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
     5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความ  สะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา 
     6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและ  
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน)  
   

ค าอธิบาย  
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุงในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น 

 ความรู้ ทักษะและทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา  

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา  

 คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร  
การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกันคุณภาพและการ

ปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  มีการสร้างและการรักษาความมั่นใจและความเช่ือถือแก่
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับอุดมศึกษาผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมเสริมที่ท าให้มั่นใจว่า
หลักสูตรนั้นได้รับการออกแบบที่ดี มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบเป็นประจ า เพื่อรับประกันความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้
การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง: 

 - การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 - การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 - กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา  
 - ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ 
 - การประยุกต์ใช้งานวิจัย  
 - กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 
 

การออกแบบและประเมนิหลักสตูร:  
- ผู้รับผดิชอบการออกแบบหลักสตูรคือใคร  
- บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสตูรอย่างไร  
- บทบาทของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการออกแบบและตรวจสอบหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
- นวัตกรรมหลักสตูรเกดิขึ้นอย่างไร ใครเป็นผูเ้ริม่ด าเนินการ โดยมีพืน้ฐานมาจากตัวบ่งช้ีใด  
- หลักสูตรที่ออกแบบนั้นมีการด าเนินการเปรยีบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานกับสถาบันอ่ืน ๆ ให้แลว้เสร็จเมื่อใด  
- ภาควิชาเข้าร่วมเครือข่ายระดับนานาชาติใดบ้าง  
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกดิขึ้นกับสถาบันต่างประเทศใด  
- หลักสูตรได้รับความสนใจในต่างประเทศหรือไม่ 
- มีโครงสร้างของการประกันคณุภาพหลักสตูรหรือไม่  
- ใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพภายในและภายนอก  
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) (ต่อ) 
   

 
 
- มีคณะกรรมการหลักสูตรหรือไม่ มีบทบาทอะไรบ้าง  
- มีคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบหรือไม่ มีบทบาทอะไรบ้าง  
- หลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ได้รับการประเมินอย่างไร  
- มีการด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบหรือไม่  
- มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยกับการเรียนการสอนอย่างไร  
- นักศึกษามีส่วนในการประเมินหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ อย่างไร  
- มีการแจ้งผลการประเมินอย่างไร และแจ้งให้ใครทราบบ้าง 
- การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการออกแบบหลักสูตรนั้นมีการด าเนินการ อะไรบ้าง  
 

กลไกในการรับข้อมูลป้อนกลับ 
 - กลไก เช่น การส ารวจ การตอบแบบสอบถาม การติดตามผล การสนทนากลุ่ม การสนทนา มักจะน ามาใช้เพื่อรวบรวม
ปัจจัยน าเข้า (Input) และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับที่ใช้รวบรวมปัจจัยน าเข้าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต  
นั้นมีกลไกอะไรบ้าง  
 - แนวทางที่ใช้รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการจัดการและเป็นทางการหรือไม่  
 - คุณภาพของงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้รับการประเมินอย่างไร 
  - การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลป้อนกลับถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงอย่างไร  

 
แหล่งข้อมลู 

 การออกแบบ การทบทวน กระบวนการอนุมัติและรายงานการประชุมหลักสูตร  

 ปัจจัยน าเข้าของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  

 การประกันคุณภาพการวัดผลและการสอบ  

 ผู้ตรวจประกันคุณภาพจากภายนอก  

 การเทียบเคียงสมรรถนะในประเทศและต่างประเทศ  

 ข้อมูลป้อนกลับรายวิชาและหลกัสูตร  

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการปรบัปรุง  

 ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมลูป้อนกลับ  

 รายงานจากการส ารวจ การสนทนากลุ่ม การสนทนา การตดิตามผล ฯลฯ  
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เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต (Output)  
 

     1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตราของการออก
กลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้  
ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
     2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษา  โดยงานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตาม 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 

 
ตารางที่ 20 แสดงเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย   

 
11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคยีงอัตราการส าเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

       

11.2 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระยะเวลาโดยเฉลี่ย  
ในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

       

11.3 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงการได้งานท าของบัณฑติเพื่อใช้
ในการปรับปรุง [1] 

       

11.4 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงประเภทและปริมาณของการท า
วิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2] 

       

11.5 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)        
 
ค าอธิบาย  

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพของกระบวนการเท่านั้นต้อง
ประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วย ในการประเมินคุณภาพของบัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียน
จบการศึกษาและการได้งานท าของบัณฑิต ท้ังนี้ งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ 
ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาควรเป็นงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพื่อเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ามา
วิเคราะห์และเทียบเคียงเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรคุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ  
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน)  
   

 
 

อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน 
 - สถาบันการศึกษามีระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการ   
   ออกกลางคันหรือไม่  
 - สาขาวิชาคิดอย่างไรกับอัตราการส าเร็จการศึกษา หากอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ สาขาวิชามีมาตรการอะไรในการ  
   ปรับปรุงอัตราการส าเร็จการศึกษาให้ดีขึ้น  
 - อัตราการออกกลางคันเป็นเท่าใด ทางสาขาวิชามีค าชี้แจงเกี่ยวกับการออกกลางคันของนักศึกษาหรือไม่  
 - สาขาวิชาทราบหรือไม่ว่านักศึกษาที่ออกกลางคันน้ันไปท าอะไร ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา  
 - สาขาวิชาได้มีการคาดการณ์เวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาว่าใช้ระยะเวลาเท่าใด  
 - มาตรการอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนจบการศึกษาและมาตรการอะไรที่ย่นระยะเวลาในการจบการศึกษา        
   ให้สั้นลง  
 - ผลกระทบจากมาตรการเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

 คุณภาพของบัณฑิต 
 - คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจหรือไม่  
 - มาตรฐานที่บรรลุผลสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคาดหวังหรือไม่  
 - เมื่อเรียนจบบัณฑิตได้งานท าในทันทีหรือไม่ อะไรคือโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิตในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา  

การมีงานท าของบัณฑิต 
 - อัตราของบัณฑิตที่หางานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และอัตรา   
   ของบัณฑิตที่หางานได้ภายใน 1 ปีคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์  
 - อัตราของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าช่วง 1 ปีหลังจากจบการศึกษาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 
 - นักศึกษาท างานวิจัยประเภทใด และงานวิจัยเหล่านั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
   ของมหาวิทยาลัยและของคณะหรือไม่ 

  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บุคลากร  

- มีวิธีการหรือกลไกอะไรที่ให้บุคลากรแสดงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อหลักสูตร ทรัพยากรทางการศึกษา  
  สิ่งอ านวยความสะดวก กระบวนการ นโยบาย ฯลฯ  
- ตัวช้ีวัดอะไรที่ใช้เพื่อวัดผลและติดตามระดับความพึงพอใจของบุคลากร  
- มีการวางแนวทางปฏิบัติอะไรบ้างท่ีจะเพิ่มระดับความพึงพอใจของของบุคลากร และแนวทางเหล่านั้นมีประสิทธิผล 
  หรือไม่  
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ค าถามวินิจฉัย (แนวค าถามส าหรับการประเมิน) (ต่อ) 
   นักศึกษา  

- สาขาวิชาได้มีการส ารวจว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิชา หลักสูตร การเรียนการสอน การสอบ ฯฯ  
- สาขาวิชามีวิธีการจัดการกับข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างไร  

ศิษย์เก่า (บัณฑิต)  
- ความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิตเกี่ยวกับสมรรถนะที่บัณฑิตพึงประสงค์มีอะไรบ้าง  
- ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าจะน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้าง 

ตลาดแรงงาน  
- นายจ้างพอใจกับคุณภาพของบัณฑิตหรือไม่  
- มีข้อร้องเรียนที่เฉพาะเจาะจงเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับบัณฑิต  
- จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบัณฑิตเป็นท่ีพึงพอใจของนายจ้างหรือไม่  
 

แหล่งข้อมลู  

 กระบวนการและตัวช้ีวัดในการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 แนวโน้มความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 แบบสอบถามที่ได้จากบณัฑิต ศษิย์เก่า นายจ้าง  

 รายงานด้านประชาสมัพันธ์  

 แบบสอบถามภาวะการงานท า  

 สถิติการจ้างงาน  

 ข้อมูลป้อนกลับของนายจ้าง 
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ระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 
 การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดบัเพื่อให้มหาวิทยาลยัและผู้ประเมนิใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบวัดระดับคณุภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดบัใด โดยใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอยีดต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 21 แสดงค าอธิบายเกณฑ์การวัด 7 ระดับ 

ระดับ ค าอธิบาย 
1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 

ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผนหรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงานคณุภาพ 
ไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไมไ่ดเ้ริ่มด าเนนิการ เนื่องจากข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนนิการ  
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการ  
พัฒนาบ้าง มีหลักฐานเอกสารบ้าง แต่ขาดความขัดเจน ผลการด าเนนิงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ ์
มีเอกสารและหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ผลลัพธ์เกดิขึ้นตามที่คาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ ์
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดผลดี           
ในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนท่ีตีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มผีลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และมีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชัน้น า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมนีวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็น 
อย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัตช้ัินน าได ้
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ส่วนที่ 3  
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) 

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 
 การเขียนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินตนเอง กล่าวคือ การเขียนรายงานน้ันไม่ได้แค่เป็นการบรรยาย แต่ควรเป็นการเขียน
เชิงวิเคราะห์ และรวมถึงการประเมินปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ การเขียนรายงานจะต้องระบุว่าหลักสูตรใช้วิธีการอะไรมาแก้ไข
ปัญหา ควรใช้ค าถามวินิจฉัยที่ระบุไว้ในเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ของแต่ละเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการเขียน มุ่งให้ความส าคัญ
กับข้อมูล (ข้อเท็จจริง) ที่อ้างถึงเกณฑ์โดยตรง รายงานควรสั้นกระชับและเขียนรายงานตามจริง ซึ่งประกอบไปด้วยแนวโน้มและ
ข้อมูลทางสถิติเพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงผลสมัฤทธ์ิและศกัยภาพ และต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลเชิงปริมาณ และสิ่งส าคญั
ก็คือควรมีการตีความข้อมูลที่ถูกต้อง และควรมีการเทียบมาตรฐานของข้อมูลต่าง ๆ เช่น จ านวนนักศึกษา การประชุมของบุคลากร
สายวิชาการ สัดส่วนของบุคลากรต่อนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ฯลฯ 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี จะรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิองค์ประกอบ แบ่งเป็น 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ี 2 AUN-QA Version 3 ทั้ง 11 ข้อ 
 
การเขียนรายงานประเมินตนเอง โดยมีเนื้อหาประกอบดังนี้ 
 ค าน า 
 สารบญั 
 สารบญัตาราง/สารบญัแผนภมูิ/สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี) 
 บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรโดยย่อ 
  1. รหัสและชื่อหลักสตูร 
  2. ช่ือปริญญา 
  3. วิชาเอก 
  4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  5. รูปแบบของหลักสูตร 
  6. ปรัชญาของหลักสูตร 
  7. ความส าคัญของหลักสตูร 
  8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
  10. โครงสร้างหลักสูตร 
  11. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามเกณฑ์ สกอ. 
  12. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  
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 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี   
  2.1  ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
  2.2  ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 
   2.2.1 AUN-QA 1  
   2.2.2 AUN-QA 2 
   2.2.3 AUN-QA 3 
   2.2.4 AUN-QA 4 
   2.2.5 AUN-QA 5 
   2.2.6 AUN-QA 6 
   2.2.7 AUN-QA 7 
   2.2.8 AUN-QA 8 
   2.2.9 AUN-QA 9  
   2.2.10 AUN-QA 10 
   2.2.11 AUN-QA 11 
 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง   
  - จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแผนพัฒนา 
 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 ส่วนที่ 5 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

แนวการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) 
 1. เขียนที่มา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอดคล้องกับการเปิดหลักสูตรและการเป็นที่รับรู้ของ
บุคลากรทั่วไป อาทิ นักเรียนมัธยมศึกษา  6 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สนใจจะสมัครเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ผู้สนใจทั่วไป  
ครูแนะแนว และผู้ที่ประสงค์จะสมัครเรียน เป็นต้น 
 2. อธิบายที่มาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร 
 3. อธิบายการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างไร 
 4. อธิบายการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ไปสู่รายวิชาต่าง ๆ ในเล่มหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและวิชา
เฉพาะทาง 
 5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้อย่างไร 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
 1. รายละเอียดข้อมลู มคอ.2 ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง 
 2. รายละเอียดข้อมลู มคอ.2 มีความครบถ้วนทันสมัยทางวิชาการอย่างไร 
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 3. รายละเอียดของแตล่ะวิชาในหลักสูตรมีความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ด้านใดบ้าง โดยเฉพาะด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ (Knowledge, Skill, Attitude) มีความครบถ้วนและทันสมัยทางวิชาการอย่างไร 

 4. มคอ. 2 และ มคอ.3 เป็นที่เปิดเผยและบุคคลทั่วไปหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้อย่างไร 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร (Programme Structure and Content) 
 1. เขียนข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาการเรียน 
 2. อธิบายโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดรายวิชา เกิดล าดับการเรียนรู้อย่างไร 
 3. มีวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างความเฉพาะทางหรือการท า ให้เกิดแนวคิดใหม่หรือไม่ อย่างไร 
 4. มีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีความทันต่อยุคสมัยตลอดเวลาอย่างไร 

  5. แสดงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดของผู้เรียนกับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และสามารถ  
ท าให้เกิดแนวทางที่สร้างสรรค์ (Constructive Alignment) หรือแนวทาง วิธีการที่พยายามท าให้ปัญหา อุปสรรคนั้นดีขึ้น 

)ถ้ามี(  
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเป็นท่ีรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร  
 2. วิธีการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของวิชาเน้นวิธีการที่ท าให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้  
(Quality Learning) หรือไม่อย่างไร  
 3. มีวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
เขียนอธิบายกระบวนการแต่ละกระบวนการ 
 กระบวนการที่ 1 การรับเข้า: หลักสูตรมีนโยบาย กฎเกณฑ์การคัดเลือกและช่วงเวลาการรับเข้าอย่างไร  
 *เขียนเฉพาะหลักสูตรไม่ใช่เขียนระดับคณะ กรณีที่งานวิชาการหรือมติจากที่ประชุมระดับคณะเป็นผู้ก าหนด ขอให้
หลักสูตรเขียนที่มาที่ไปพร้อมอธิบายความสอดคล้องของนโยบาย กฎเกณฑ์การคัดเลือกและช่วงเวลาการรับเข้ามากกว่าเขียน
ลักษณะระดับคณะ เพื่อทราบการได้มาซึ่งผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ วิธีการที่ใช้และผลที่ได้ เพื่อการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 กระบวนการที่ 2 ระหว่างเรียน: การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
  2.1 แสดงแนวทางการเช่ือมโยงของวิธีการประเมินที่ใช้ และการวัดผลการเรียนรู้ 
  2.2 แสดงความหลากหลายของวิธีการประเมินที่ตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
 *ความส าคัญ คือ ผู้เรียนรับรู้ช่วงเวลา กฎเกณฑ์ และวิธีการประเมินอย่างไร หลักสูตรมีการแจ้งผลกลับในเวลาที่ผู้เรียน
ยังสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ช่วงใด หลักสูตรมีช่องทางที่สะดวก เหมาะสม ให้ความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการประมิน 
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 กระบวนการที่ 3 การสอบเพ่ือจบการศึกษา: การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
  3.1 กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตร *หากต้องมีผลงานเฉพาะ เช่น  
       ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ ์มีกติกาที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
  3.2 มีการช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหาอย่างไร (ผู้ที่เรียนเก่งท าอย่างไร ผู้ที่เรียนอ่อนท าอย่างไร) 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 1. อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรว่ามีนโยบายด้านอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐานของ สกอ. ตามเกณฑ์ IQA องค์ 1 (เขียนเฉพาะหลักสูตรไม่ใช่ระดับคณะ)  
 2. หลักสูตรมีแผน กฎเกณฑ์การรับ การคัดเลือก ระบบการจัดการสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างไร (ส าหรับ 
ข้อนี้ส่วนใหญ่การเขียนรายงานจะอ้างอิงระดับคณะถือว่าอนุโลม)  
  ระบบสมรรถนะที่พึงมี ได้แก่  
  - การมอบหมายงาน (การสอน----สมรรถนะการสอน / การวิจัย----ปริมาณและคุณภาพ)  
  - การประเมินผลการทางาน  
  - การพัฒนาวิชาชีพ  
  - การให้รางวัล การยกย่อง  
 3. อธิบายค่าหน่วยนับภาระงาน (FTE) ของหลักสูตรมีการจัดการอย่างไร เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของอาจารย์ทั้งการสอน 
วิจัยและบริการ หากพบปัญหามีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแผนการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
 4. อธิบายการกระจายงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดล าดับกระบวนการ วิธีการ อย่างไร (โดยยึดคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความสามารถ ความมีเสรีภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งต่อมหาวิทยาลัย  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ)  
 5. อธิบายวิธีการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ส าหรับข้อนี้ส่วนใหญ่การเขียนรายงานจะอ้างอิงระดับ
คณะถือว่าอนุโลม) 
 เกณฑ์ AUN-QA การประเมินสมรรถนะครอบคลุมเร่ืองต่อไปนี้  
 1. ความสามารถในการออกแบบวิชา  
 2. วิชาสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ที่หลักสูตรก าหนด  
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถประเมินตนเอง ประเมินวิชาที่สอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 4. ความสามารถเกี่ยวกับการท างานวิจัยและงานบริการเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 5. รู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
 6. อธิบายการก าหนดแผนการอบรมและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยครอบคลุมเรื่องระยะเวลาหรือ 
     จ านวนครั้ง งบประมาณ ความเหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ของคณะอย่างไร  
 7. หลักสูตรมีวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้รางวัลและการเชิดชูเกียรติเพื่อสนับสนุนการสอน วิจัยและการบริการที่ดีหรือไม่  
     อย่างไร (ส าหรับข้อนี้ส่วนใหญ่การเขียนรายงานจะอ้างอิงระดับคณะถือว่าอนุโลม)  
 8. หลักสูตรมีวิธีการก าหนดรูปแบบและปริมาณของงานวิจัย มีการวิเคราะห์ เทียบเคียงเพื่อการปรับปรุงอย่างไร 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7  คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
 *เกณฑ์ข้อนี้ หมายถึง บุคลากรในคณะที่ท างานให้กับหลักสูตร ไม่ได้ดูว่าต้องสังกัดหลักสูตรเท่านั้นซึ่งคนอาจซ ้ากันได้ใน
หลายหลักสูตร 
 1. อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรมีแผน กฎเกณฑ์การรับ การคัดเลือก ระบบการจัดการสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการอย่างไร  
 ระบบสมรรถนะที่พึงมี ได้แก่  
  - การมอบหมายงาน  
  - การประเมินผลการทางาน  
  - การพัฒนา  
  - การให้รางวัล การยกย่อง  
 2. อธิบายการก าหนดแผนการอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในหลักสูตร  
 3. หลักสูตรมีวิธีการก าหนดเกณฑ์การให้รางวัล การยกย่อง ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการเรียน การสอน 
การวิจัยและการบริการอย่างไร 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
 1. อธิบายการได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพได้มาอย่างไร โดยเขียนครอบคลุมเรื่องการก าหนดนโยบาย/กฎเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่หลักสูตร รวมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มีการด าเนินงานอย่างไร  
 2. เมื่อรับผู้เรียนที่มีคุณภาพเข้าสูห่ลักสตูรแล้ว มีกระบวนการหรือระบบการติดตามความประพฤติและศักยภาพการเรยีน
ของผู้เรียนอย่างไร  
 3. อธิบายเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาผู้เรียนที่มีปัญหา ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ (กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ/หรือการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะประกอบอาชีพ)  
 4. อธิบายวิธีการเรื่องการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
 1. อธิบายสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ ทันสมัยหรือไม่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยขนาดและจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ อุปกรณ์การสอน เครื่องมือ
ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ  
 2. มีวิธีการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร  
 3. มีการวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจหรือความต้องการของผู้รับบริการ (ผู้เรียน) อย่างไร  
หมายเหตุ: เกณฑ์ขอ้น้ีหลักสูตรควรเขียนรายงานทั้งข้อมูลระดับคณะและหลักสูตร โดยให้เขียนวิเคราะห์จากหลักสูตรกับอุปกรณ์ที่
ใช้ส าหรับการเรียนการสอน มีความเพียงพอ เหมาะสมและพร้อมใช้งานหรือไม่อย่างไร 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 1. อธิบายให้เห็นถึงประเด็นส าคัญจากการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร  
 2. ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หลักสูตรมีการตรวจสอบเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร  
 3. หลักสูตรมีการใช้ผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนบ้างหรือไม่ อย่างไร  
 4. หลักสูตรมีระบบอย่างไรเกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต (Output)  
 1. อธิบายระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรมีการด าเนินการอย่างไร  
 2. อธิบายระบบการก ากับติดตาม และการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาบัณฑิตของหลักสูตร  
 3. อธิบายระบบอัตราการได้งานบัณฑิตของหลักสูตร  
 4. มีการก ากับติดตามหรือก าหนดจ านวนงานวิจัยของผู้เรียน และน ามาปรับปรุงอย่างไร  
 5. มีการก ากับติดตามและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาปรับปรุงอย่างไร  
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แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
Self-Assessment Report (SAR) 
ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3.0 

 
 
 
 
 

หลักสูตร.........................................................  
คณะ............................................... มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ………….   
วันที่รายงาน …………… 
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กรรมการประเมิน 

 

...............................................................................ประธาน  

(..........................................................................) 

 

...............................................................................กรรมการ  

(..........................................................................) 

 

...............................................................................กรรมการ  

(..........................................................................) 

 

วันที่ .......................เดือน...............................พ.ศ. ................... 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลหลักสูตรโดยย่อ 
  1.1 รหัสและช่ือหลักสตูร 
  1.2 ช่ือปริญญา 
  1.3 วิชาเอก 
  1.4 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 
  1.5 รูปแบบของหลักสูตร 
  1.6 ปรัชญาของหลักสูตร 
  1.7 ความส าคัญของหลักสูตร 
  1.8 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  1.9 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
  1.10 โครงสร้างหลักสูตร 
  1.11 ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตาม สกอ. 
  1.12 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลหลักสูตรโดยย่อ 
1. รหัสและชื่อหลักสตูร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ช่ือปริญญา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วิชาเอก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปรัชญาของหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความส าคัญของหลักสตูร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. โครงสร้างหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตาม สกอ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  

ผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ 
 

  2.1  ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
  2.2  ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 
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2.1  ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งชี้ 1.1) 
 
ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ (/) 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (x) 

เอกสารหลักฐาน 

1.จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    
2.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร    
3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
4.คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน   
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

 
ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ (/) 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (x) 

เอกสารหลักฐาน 

1.จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    

2.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร   

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   

4.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน   

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบณัฑิตศึกษา 

  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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2.2  ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA  
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
     1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร
จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 
     2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควรออกแบบมาให้
ตอบสนองและสอดคล้องต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
     3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึง
ความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูด  
การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการท างานเป็นทีม 
     4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 - เกณฑ์ย่อย  
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
     1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้  
     2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึง
การบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมยั [1, 2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 รายละเอยีดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร (Programme Structure and Content) 
     1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษา มีความเช่ือมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน 
เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน 
     4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจน  ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
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     5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยดืหยุน่เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมีการน าเอาสถานการณ์
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร  
     6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 มีการก าหนดสดัส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างรายวิชาตา่ง ๆ ในหลักสูตรเฺพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach) 
     1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดใน
การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายัง
บอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าท่ีของผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย  
     2. ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้  
     3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง  
     4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด  
     5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน เช่น  
              - สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้  
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              - มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบ    
                และระยะเวลาในการเรียนได้  
     6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใช้ข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และลงมือ
ปฏิบัติ  

 
 เกณฑ์คุณภาพที่ 4 - เกณฑ์ย่อย  
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ใหผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีไดร้ับรู้ [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต [6] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
     1. การประเมินครอบคลุมถึง  
              - การรับเข้านักศึกษาใหม่  
              - การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
              - การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
     2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและ 
รายวิชา วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิ จฉัย  
การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป  
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     3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนัก  
การประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรท าให้ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้  
     4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  
     5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยันการประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือและ
ด าเนินการโดยเที่ยงธรรม  
     6. ควรระบุความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมิน โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิในเกี่ยวกับ
กระบวนการอุทธรณ์ 

 
เกณฑ์คุณภาพที ่5 – เกณฑ์ย่อย  
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรดมีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและความโปร่งใสใน
การประเมินผู้เรียน [6, 7] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนท่ีเหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ (การร้องทุกข์) [8] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 
 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
     1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง  
การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของ
บุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ  
     2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ  
     3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ โดยบุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

           ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

           น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่   
             คาดหวัง  

           พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย  

           ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้  

           มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง  

           มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
     4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ  
     5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการมีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน  
     6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
     7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยค านึงถึงเสรีภาพทาง
วิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ  
     8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และน าไปจัดการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร  
     9. มีการน าผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ  
    10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการ
พัฒนา 
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เกณฑ์คุณภาพที ่6 – เกณฑ์ย่อย 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง  
การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐานและติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทาง 
วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากร ถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง  
ต่อความต้องการของบุคลากร [8] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา 
[10] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7  คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
     1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน หรือการวางแผนความต้องการ
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
คุณภาพและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ  
     2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงานและการเลื่อน
ขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
คุณสมบัติและประสบการณ์  
     3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความสามารถของ
บุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดและการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และมีการด าเนิน
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท่ีตอบสนองความจ าเป็น 
     5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 –เกณฑ์ย่อย  
7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน หรือการวางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัยและการบริการ
วิชาการ [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากรและเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้งการมอบหมายงานและการเลื่อนข้ัน
บุคลากรสายสนับสนุน [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการนั้น [4] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน การเห็นคุณค่าและการยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัยและการบริการวิชาการ [5] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)  
 
     1. มีการก าหนดการสื่อสาร การประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
     2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  
     3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกการติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น  
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     4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และการบริการสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน ความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 
     5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น ทางสถาบันควร
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วน
บุคคลด้วย 

 
เกณฑ์คุณภาพที่  8 –เกณฑ์ย่อย  
8.1 มีการก าหนดการสื่อสารและการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.4 มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษาและบริการสนับสนุนนักศึกษาด้าน   
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน ความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน [4] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
     1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ  
     2. มีเครื่องมือทันสมัยพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์  
     3. มีการคัดสรร กลั่นกรองและใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม  
     4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย  
     5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา  
     6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้
ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารงานได้  
    7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการได้มอบสิทธิหรือโอกาสใน
การเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 
9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ  
และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.2 ทรัพยากรต่าง ๆ ทีใ่ช้ในห้องสมุดมีความเพียงพอและทันสมัย ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย [3,4] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.3 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องเพียงพอและทันสมัย ตอยสนองต่อการเรียนการสอนและการวิจัย [1,2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเพียงพอ   
และทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย [1,5,6] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย การได้มอบสิทธิหรือโอกาสในการเข้าถึง
ให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ [7] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 

             
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย  
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  
     2. มีกระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ ๆ         
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น  
     3. มีการทบทวน การประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
     4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
     5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความ  สะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา 
     6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ  
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยัน  
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบรวมถึงกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่าง 
เป็นระบบ [6] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
  
  

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต (Output)  

     1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตราของการออก
กลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า  นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวั ง  (Expected Learning Outcomes: ELO) ที่ตั้ ง ไว้  และสนองต่อความพึงพอใจของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย
(Stakeholders)  
     2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษา  โดยงานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตาม 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย   
11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.2 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการท าวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักฐานแสดงผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ ชื่อหลักฐาน 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาและแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ์AUN-QA 
เกณฑ ์ รายละเอียด คะแนน

ประเมินตนเอง 
คะแนนประเมนิ
โดยกรรมการ 

หมายเหตุ 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัมีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
   

1.2 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป 
รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

   

1.3 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีอย่างชัดเจน [4] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
2. ข้อก าหนดของหลกัสูตร (Programme Specification)    

2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]    
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]    
2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของ

หลักสตูรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 
   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  
(Programme Structure and Content) 

   

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [1] 

   

3.2 
 

มีการก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ  
ในหลักสูตรฺเพื่อให้บรรลผุลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง [2] 

   

3.3 หลักสตูรมีการจัดเรียงรายวิชาอยา่งเป็นระบบ มีการบูรณาการ
และทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
4. กลยุทธ์การเรียนและการสอน  
(Teaching and Learning Approach) 

   

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ใหผู้้มสี่วน
ได้ส่วนเสียไดร้ับรู้ [1] 

   

4.2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุล
ส าเรจ็ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 
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4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
[6] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    

5.1 การประเมินผู้เรยีนมีความสอดคลอ้งโครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิ
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 

   

5.2 
 

การประเมินผู้เรยีน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมนิ การกระจายน้ าหนักการ
ประเมินไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรดมีความ
ชัดเจนและสื่อสารให้ผูเ้รียนรับทราบ [4, 5] 

   

5.3 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการ
ประเมิน เพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและความ 
โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

   

5.4 
 

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรยีนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรยีนรู้ [3] 

   

5.5 ผู้เรยีนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ (การร้องทุกข์) 
[8] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง 
เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบคุลากรเข้าสู่ต าแหน่ง  
การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]  

   

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวน 
นักศึกษาและภาระงานกับเกณฑม์าตรฐาน และตดิตาม
ตรวจสอบข้อมลูเพื่อพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา การวิจยั 
และการบริการวิชาการ [2] 

   

6.3 
 

เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรสายวิชาการซึ่ง 
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรบัผิดชอบต่อเสรภีาพทาง 
วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 
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6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการ [3] 

   

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจดักิจกรรมเพื่อตอบสนอง  
ต่อความต้องการของบุคลากร [8] 

   

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถงึการให้รางวัลและการ
ยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

   

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรยีบเทียบประเภทและจ านวน
งานวิจัยกับเกณฑม์าตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัเพื่อการพัฒนา 
[10] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality)    

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบคุลากรสายสนับสนุนหรือ
วางแผนความต้องการห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและงานบริการ
นักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย
และการบริการวิชาการ [1] 

   

7.2 
 

มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากรและเกณฑ์
การคัดเลือกในการแต่งตั้งการมอบหมายงานและการเลื่อนขั้น
บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

   

7.3 
 

มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุน [3] 

   

7.4 
 

มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน และด าเนนิกิจกรรมเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการนั้น [4] 

   

7.5 
 

มีการบรหิารผลการปฏิบตัิงานรวมถึงการตอบแทนและการ
เห็นคุณคา่ การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนบัสนุนการเรยีน 
การสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ [5] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 
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8. คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)    
8.1 มีการก าหนดการสื่อสาร การประกาศนโยบายการรับนักศึกษา

เข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1] 

   

8.2 
 

มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา [2] 

   

8.3 
 

มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาและภาระ
การเรยีนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

   

8.4 
 

มีการจัดการใหค้ าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร    
การแข่งขันของนักศึกษาและบริการสนับสนุนนักศึกษาด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรยีน ความรู้ ทักษะและความสามารถ
ในการท างาน [4] 

   

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการ
เรียนการสอนและการวิจยัรวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
9. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Facilities and Infrastructure) 

   

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ 
(ห้องบรรยาย ห้องเรยีน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ  
และทันสมัยเพื่อส่งเสรมิการศึกษาและการท าวิจยั [1] 

   

9.2 
 

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดมีความเพียงพอและทันสมยั 
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย [3,4] 

   

9.3 
 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องมีความเพียงพอและ
ทันสมัย ตอบสนองต่อการเรียนการสอนและการวิจยั [1,2] 

   

9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเพียงพอ   
และทันสมัย สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั [1,5,6] 

   

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ความปลอดภยัและการไดม้อบสิทธิหรือโอกาสในการ
เข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ [7] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
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10. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)    
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมลูป้อนกลับจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี

เป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]  
   

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพฒันาหลักสตูร และ
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

   

10.3 
 

มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ  
การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อยืนยัน  
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 

   

10.4 
 

ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรยีนและการสอน
ให้ดีขึ้น [4] 

   

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคณุภาพงานบริการและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกดา้นสารสนเทศ และงานบริการ 
นักศึกษา) [5] 

   

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบ รวมถึงกลไกการรับข้อมลู
ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑติ
อย่างเป็นระบบ [6] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
11. ผลผลิต (Output)    
11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคยีงอัตราการส าเร็จ 

การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1] 

   

11.2 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระยะเวลาโดยเฉลี่ย  
ในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

   

11.3 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงการได้งานท าของบัณฑติ
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

   

11.4 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงประเภทและปริมาณของ
การท าวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2] 

   

11.5 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระดับความพึงพอใจของ   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพื่อใช้ในการปรบัปรุง [3] 

   

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา 
 

เกณฑ ์ รายละเอียด จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนา 
1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 

   

1.2 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป 
รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

   

1.3 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีอย่างชัดเจน [4] 

   

2. ข้อก าหนดของหลกัสูตร (Programme Specification)    
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]    
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]    
2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของ

หลักสตูรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 
   

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  
(Programme Structure and Content) 

   

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [1] 

   

3.2 
 

มีการก าหนดสัดส่วนท่ีเหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ  
ในหลักสูตรฺเพื่อให้บรรลผุลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง [2] 

   

3.3 หลักสตูรมีการจัดเรียงรายวิชาอยา่งเป็นระบบ มีการบูรณาการ
และทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

   

4. กลยุทธ์การเรียนและการสอน  
(Teaching and Learning Approach) 

   

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ใหผู้้มสี่วน
ได้ส่วนเสียไดร้ับรู้ [1] 

   

4.2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุล
ส าเรจ็ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

   

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
[6] 
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5. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    

5.1 การประเมินผู้เรยีนมีความสอดคลอ้งโครงสร้างกับผลสัมฤทธ์ิ
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 

   

5.2 
 

การประเมินผู้เรยีน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมนิ การกระจายน้ าหนักการ
ประเมินไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรดมีความ
ชัดเจนและสื่อสารให้ผูเ้รียนรับทราบ [4, 5] 

   

5.3 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการ
ประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ 
โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

   

5.4 
 

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรยีนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรยีนรู้ [3] 

   

5.5 ผู้เรยีนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ (การร้องทุกข์) 
[8] 

   

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง 

เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบคุลากรเข้าสู่ต าแหน่ง  
การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]  

   

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวน 
นักศึกษาและภาระงานกับเกณฑม์าตรฐาน และตดิตาม
ตรวจสอบข้อมลูเพื่อพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา การวิจยั 
และการบริการวิชาการ [2] 

   

6.3 
 

เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากรสายวิชาการ   
ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผดิชอบต่อเสรีภาพทาง 
วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

   

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการ [3] 

   

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจดักิจกรรมเพื่อตอบสนอง  
ต่อความต้องการของบุคลากร [8] 
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6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถงึการให้รางวัลและการ

ยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

   

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรยีบเทียบประเภทและจ านวน
งานวิจัยกับเกณฑม์าตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัเพื่อการพัฒนา 
[10] 

   

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality)    
7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบคุลากรสายสนับสนุน หรือ

วางแผนความต้อวการห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและงานบริการ
นักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย
และการบริการวิชาการ [1] 

   

7.2 
 

มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากรและเกณฑ์
การคัดเลือกในการแต่งตั้งการมอบหมายงานและการเลื่อนขั้น
บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

   

7.3 
 

มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุน [3] 

   

7.4 
 

มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน และด าเนนิกิจกรรมเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการนั้น [4] 

   

7.5 
 

มีการบรหิารผลการปฏิบตัิงานรวมถึงการตอบแทนและการ
เห็นคุณคา่ การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนบัสนุนการเรยีน 
การสอน การวิจยัและการบริการวิชาการ [5] 

   

8. คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)    
8.1 มีการก าหนดการสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับ

นักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรบันักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสตูรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจบุัน [1] 

   

8.2 
 

มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา [2] 

   

8.3 
 

มีระบบในการติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา และภาระ
การเรยีนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 
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เกณฑ ์ รายละเอียด จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนา 
8.4 

 
มีการจัดการใหค้ าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
การแข่งขันของนักศึกษาและบริการสนับสนุนนักศึกษาด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรยีนและความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการท างาน [4] 

   

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการ
เรียนการสอนและการวิจยัรวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

   

9. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Facilities and Infrastructure) 

   

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ 
(ห้องบรรยาย ห้องเรยีน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ  
และทันสมัยเพื่อส่งเสรมิการศึกษาและการท าวิจยั [1] 

   

9.2 
 

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดมีความเพียงพอและทันสมยั
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย [3,4] 

   

9.3 
 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมยั ตอบสนองต่อ
การเรยีนการสอนและการวิจัย [1,2] 

   

9.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงสรา้ง
พื้นฐานการเรียนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเพียงพอ   
และทันสมัยสนับสนุนการเรยีนการสอน และการวิจัย [1,5,6] 

   

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพความปลอดภัยและการมอบสิทธิหรือโอกาสในการ
เข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ [7] 

   

10. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)    
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมลูป้อนกลับจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี

เป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]  
   

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพฒันาหลักสตูร และ
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

   

10.3 
 

มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ  
การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อยืนยัน  
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 

   

10.4 
 

ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรยีนและการสอน
ให้ดีขึ้น [4] 

   

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคณุภาพงานบริการและ     
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เกณฑ ์ รายละเอียด จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกดา้นสารสนเทศ และงานบริการ 
นักศึกษา) [5] 

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบรวมถึงกลไกการรับข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑติ
อย่างเป็นระบบ [6] 

   

11. ผลผลิต (Output)    
11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคยีงอัตราการส าเร็จ 

การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1] 

   

11.2 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระยะเวลาโดยเฉลี่ย  
ในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

   

11.3 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงการได้งานท าของบัณฑติ
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1] 

   

11.4 
 

การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงประเภทและปริมาณของ
การท าวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2] 

   

11.5 การก าหนด ตดิตามและเทียบเคยีงระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3] 

   

 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 5 ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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