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(ร่ าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสู ตรตามมาตรฐานของ AUN-QA
รู ปแบบของการประกันคุ ณภาพหลักสูตรเริ่ มต้นจากการกําหนดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของหลักสูต ร
เพือ่ นําไปสู่การกําหนดโครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสูตร กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุตามผลการเรี ยนรู ้ท่ีคาดหวังและเป้ าหมายของหลักสูตรนั้น ซึ่งเป็ นไปตามความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียและยังเป็ นการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมรั บการเปรี ยบเที ยบผลการดําเนิ นงาน
ของหลักสูตรในระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
จากหลักการดังกล่าว ได้นาํ มากําหนดเป็ นเกณฑ์คุณภาพ 15 เกณฑ์
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอกําหนด
ของหลักสูตร

ผล
การ
เรียนรู
ที่คาด
หวัง

โครงสรางและ
เนื้อหาหลักสูตร

กลยุทธการเรียน
และการสอน

การประเมิน
ผูเรียน

บสนุน สิ่งอํานวย
คุณภาพ
คุณภาพ คุณภาพ การสนั
และการให
ความสะดวก
บุคลากร บุคลากรสาย
กษา และโครงสราง
สายวิชาการ สนับสนุน ผูเ รียน คําผูปรึ
พื้นฐาน
เรียน
การประกันคุณภาพ
กระบวนการการเรียนและ กิจกรรมการ
การสอน
พัฒนาบุคลากร
อัตราการ
สอบผาน

ขอมูลปอนกลับจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การ
บรรลุ
เปา
หมาย

. อัตราการ ระยะเวลา ความสามารถ
จบ
ออก
งานวิจัย
การศึกษา ในการไดง าน
กลางคัน

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ตามรู ปแบบข้างต้น ประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพ 15 เกณฑ์ ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
2. ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification)
3. โครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
4. กลยุทธ์การเรี ยนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
5. การประเมินผูเ้ รี ยน (Student Assessment)
6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
8. คุณภาพผูเ้ รี ยน (Student Quality)
9. การสนับสนุนและการให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน (Student Advice and Support)
10. สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
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11.
12.
13.
14.
15.

การประกันคุณภาพกระบวนการการเรี ยนและการสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning Process)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
ข้อมูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback)
ผลผลิต (Output)
ความพึงพอใจของผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)

เกณฑ์คุณภาพทั้ง 15 เกณฑ์ข า้ งต้นนี้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินหลัก สูตร โดยแต่ละเกณฑ์มีคาํ อธิบายและ
ข้อกําหนดเป็ นเกณฑ์ยอ่ ยที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร พร้อมทั้งบอกถึงแหล่งของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์น้ นั

ระดับการประเมิน
เพือ่ ให้หลักสูตรรับรู้ถงึ ระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุ งพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดําเนิ นการ (ไม่มเี อกสาร ไม่มแี ผน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุ ง แก้ไข
หรื อไม่มหี ลักฐาน)
หรื อพัฒนาโดยเร่ งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มดําเนิ นการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง
แก้ไข หรื อ พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ หรื อมีการ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุ ง แก้ไข หรื อ
ดําเนินการแต่ยงั ไม่ครบถ้วน
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มคี ุณภาพ
เพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ์ มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่า
ดําเนินการที่มปี ระสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
เกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบตั ิที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบตั ิที่ดี
7
ดีเยีย่ ม เป็ นแนวปฏิบตั ิในระดับโลก
ดีเยีย่ ม เป็ นแนวปฏิบตั ิในระดับโลก
หรื อแนวปฏิบตั ิช้ นั นํา
หรื อแนวปฏิบตั ิช้ นั นํา
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เกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 : ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
คําอธิบาย
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาจากหลัก สู ตรเป็ นผูส้ ะท้อนคุณภาพของหลัก สูตร การพัฒนาหลักสูต รจึงควรยึด
ผลสําเร็ จของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก การกําหนดผลการเรี ยนรู้ท่ ีคาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนําความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย
ในการกํา หนดผลการเรี ยนรู้ ที ่ค าดหวัง ของหลัก สู ต รพึ ง นํา คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที ่พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยมาพิจ ารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสู ตร โดยคํานึ งถึงการกระตุ น้ สนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู้ รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จกั พัฒนาทักษะของ
ตนเองทั้งด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึ กฝนปฏิบตั ิ และทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ ทั้งนี้ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
เหล่านี้ ควรถูกกําหนดเข้าไปในรายวิชาต่ าง ๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทัว่ ไปจนถึงรายวิชาที่มีความเฉพาะทาง หรื อการ
สร้างทักษะเฉพาะ ตลอดจนวิชาที่เชื่อมโยงสู่การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ
เกณฑ์ย่อย
1 ผลการเรียนรู้ ทค่ี าดหวัง
1.1 การกําหนดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
แสดงไว้ในหลักสูตร
1.2 หลักสูตรส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
1.3 ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู ้และทักษะ
ทัว่ ไป รวมทั้งความรู ้และทักษะเฉพาะทาง
1.4 ผลการเรี ยนรู ้ทค่ี าดหวังสะท้อนความต้องการของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย
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แหล่งข้ อมูล
• ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล
• เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
• เมทริ กซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
• เอกสารแสดงความเห็นจากผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนแผนและสื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารกับผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสี ย
• เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
• รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
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• รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบ
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 : ข้ อกําหนดของหลักสู ตร (Program Specification)
คําอธิบาย
ข้อกําหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย
 ความรู้และความเข้าใจที่ผเู้ รี ยนจะได้เมื่อจบการศึกษา
 ทักษะหลัก เช่น การสื่ อสาร การคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรี ยนเพื่อการเรี ยนรู้
 ทักษะทางปั ญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบตั ิการ ทักษะทางคลินิก
หลักสูตรพึง กําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้บรรลุผลการเรี ยนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดง
ให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน และสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายรับทราบได้
เกณฑ์ย่อย
2 ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
2.1 มหาวิทยาลัยใช้ขอ้ กําหนดของหลักสูตร
2.2 ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวังและ
การทําให้บรรลุเป้ าหมาย
2.3 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ กําหนดของ
หลักสูตรได้
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แหล่งข้ อมูล
• ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล (เล่มหลักสูตร)
• เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
• เมทริ กซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
• เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
• เอกสารแสดงความเห็นจากผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนแผนและสื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารกับผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสี ย
• รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
• รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบ
• อื่น ๆ (ระบุ)
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เกณฑ์คุณภาพที่ 3 : โครงสร้ างและเนือ้ หาของหลักสู ตร (Program Structure and Content)
คําอธิบาย
หลักสูต รพึงมี ความทันสมัย ทุ ก รายวิ ชามีค วามเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กนั เพื่อนําไปสู่ ผลการ
เรี ยนรู้ท่ีคาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสดั ส่ วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทัว่ ไปหรื อพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้ างทักษะหรื อ
ความเฉพาะทาง มีก ารจั ดเรี ยงรายวิ ชาอย่างเป็ นระบบจากรายวิชาพื้น ฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชา
บูรณาการ โครงงาน หรื อการศึกษาอิสระ และวิทยานิ พนธ์ การจัดโครงสร้ างหลักสู ตรแสดงถึงทั้งความกว้างและ
ความลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
3 โครงสร้ างและเนือ้ หาของหลักสู ตร
3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
ความรู้และทักษะทัว่ ไป กับความรู ้และทักษะเฉพาะทาง
3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่ วมชัดเจนในการทําให้
บรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
3.4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชดั เจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา
3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทาง
วิชาการ
3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง
จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทําโครงงาน หรื อ
วิทยานิพนธ์
3.7 เนื้อหาของหลักสูตรมีค วามทันสมัย
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แหล่งข้ อมูล
• ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล (เล่มหลักสูตร)
• เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
• เมทริ กซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
• เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรื อคณะ
• เอกสารแสดงความเห็นจากผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนแผนและสื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารกับผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสี ย

6

• รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
• รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบ
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 : กลยุทธ์ การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
คําอธิบาย
คณาจารย์ในหลักสู ตรพึ งร่ ว มกันพิจ ารณาและกําหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรี ย นการสอนที่ชดั เจนของ
หลักสูตรที่มงุ่ เน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์การเรี ยนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผเู้ รี ยน เพื่อทําให้เกิ ดความ
ตื่นตัว ความอยากเรี ยนรู ้ มีความพร้อมที่จะเรี ยนและรับความรู้ใหม่ ๆ รู้ จกั การประสานความรู้เก่ าและใหม่เพื่อ
ประยุกต์ใช้ รู้จ ักการแก้ปัญ หา เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์จริ ง มีกระบวนการศึก ษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่ วมกัน
อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่ยืด หยุ่น ร่ วมมือกัน และฝึ กความเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ตลอดชีวิต (Lifelong
learners)
เกณฑ์ย่อย
1
4 กลยุทธ์ การเรียนการสอน
4.1 ผูส้ อนหรื อภาควิชามีกลยุทธ์การเรี ยนและการสอนที่
ชัดเจน
4.2 กลยุทธ์การเรี ยนการสอนทําให้ผเู ้ รี ยนได้ความรู้และ
สามารถใช้ความรู ้ในเชิงวิชาการ
4.3 กลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่ใช้คาํ นึ งถึงผูเ้ รี ยนและกระตุน้ การ
เรี ยนรู้อย่างมีคุณภาพ
4.4 กลยุทธ์การเรี ยนการสอนกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ิ และสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนเพือ่ การเรี ยนรู้
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แหล่งข้ อมูล
• กลยุทธ์การเรี ยนและการสอน (ซึ่งอาจปรากฏประมวลรายวิชา)
• เอกสารแสดงการจัดการเรี ยนที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การเรี ยนรูน้ อกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิ
• ข้อมูลป้ อนกลับของผูเ้ รี ยน
• การเรี ยนออนไลน์
• ข้อกําหนดโมดูล
• อื่น ๆ (ระบุ)
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 : การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
คําอธิบาย
การประเมินผูเ้ รี ยนจัดเป็ นกลไกที่สาํ คัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่ งผลโดยตรงต่ ออนาคต
ของผูเ้ รี ยน หลัก สู ตรพึงมัน่ ใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็ นได้ท้ งั ความสําเร็ จ ของผูส้ อนในการ
จัดการเรี ยนการสอนและความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนตามผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวัง
หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา และกําหนดล่วงหน้า
ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผเู้ รี ยนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ความชัด เจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิ น วิธีการประเมิน และช่ วงเวลาการประเมิน
โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์และวิธีการประเมินผูเ้ รี ยน ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจน
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัด เจนในหลัก สู ต ร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลัก สูตรนั้น ๆ
รวมทั้งมีการระบุน้ าํ หนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิ ดเผยให้ผเู้ รี ยนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถ
ยืนยันความถูกต้อง ความน่ าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรั บปรุ งแก้ไข ให้มีความเหมาะสม
อย่างสมํา่ เสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ ๆ
ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่ การรั บเข้าศึกษา การติด ตามความก้าวหน้าของการเรี ยน และ
การประเมินก่อนสําเร็ จการศึกษา ทั้งนี้ ควรกําหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการ
ประเมินกลับยังผูถ้ กู ประเมินเพือ่ ให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับรองผลการประเมิน มีข ้ นั ตอนการดําเนิ นการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและรั บรองผลการ
ประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุ ปผลเพือ่ สู่การปรับปรุ งหรื อพัฒนาต่อไป
เกณฑ์ย่อย
5 การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษา และเมื่อสําเร็ จการศึกษา
5.2 การประเมินมีเกณฑ์อา้ งอิง
5.3 การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและเนื้อหา
ของหลักสูตร
5.5 เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็ นที่รับรู้
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคง
วา
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แหล่งข้ อมูล
• ผลการประเมินในรายวิชาต่าง ๆ
• วิธีการในการร้องเรี ยนของนิสิต
• กระบวนการพิจารณาผลการประเมินในแต่ละระดับ
• ข้อกําหนดในการสอบ
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 : คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
คําอธิบาย
ผูส้ อนมีความสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผูส้ อนขึ้นกับคุณวุฒิการศึกษาที่
ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีสอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้แก่
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชี พ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรั บปรุ งพัฒ นาการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระบบบริ หารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่กาํ หนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์ย่อย
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
6.2 มีบ ุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ใน
หลักสูตร
6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลือ่ นตําแหน่งเป็ นไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ
6.4 มีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจน และเป็ นที่เข้าใจตรงกัน
6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพ
การเรี ยนการสอน
6.7 มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ
บุคลากร
6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึ กษาหารื อ และปรับการ
มอบหมายงาน
6.9 มีการวางแผนและปฏิบตั ิตามแผนในเรื่ องการสิ้นสุดการ
จ้าง และการเกษียณอายุงาน
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6.10 มีระบบการประเมินที่มปี ระสิทธิภาพ
แหล่งข้ อมูล
• ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษา อายุงาน วิชาที่รับผิดชอบหรื อสอน ภาระงาน ของอาจารย์ในหลักสูตร
• สัดส่ วนของอาจารย์ต่อผูเ้ รี ยน
• ผลการประเมินการสอนของตนเองและจากผูเ้ รี ยน
• เกณฑ์การสรรหาบุคลากร
• ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง
• แผนพัฒนาบุคลากร
• เส้นทางอาชีพ (Career Plan)
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 : คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
คําอธิบาย
บุค ลากรสนับสนุ น มี ความสําคัญในการช่ วยให้ก ารจัด การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีคุ ณ ภาพ จึ งเป็ น
สิ่งจําเป็ นที่บุคลากรสนับสนุ นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ และมีจาํ นวนที่เพียงพอ
เกณฑ์ย่อย
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจาํ นวนเพียง
พอที่จะให้บริ การอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.2 บุคลากรห้องปฏิบตั ิการมีความสามารถและมีจาํ นวนเพียง
พอที่จะให้บริ การอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ มคี วามสามารถและมีจาํ นวน
เพียงพอที่จะให้บริ การอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.4 บุคลากรงานบริ การนิ สิตมีความสามารถและมีจาํ นวนเพียง
พอที่จะให้บริ การอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
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แหล่งข้ อมูล
• คุณวุฒิและคุณสมบัตขิ องบุคลากรในหน้าทีต่ ่าง ๆ
• การมอบหมายงาน (Job Description) และภาระงาน
• เส้นทางอาชีพ (Career Plan)
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เช่น อาจารย์ ผูเ้ รี ยน
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•
•
•
•

เกณฑ์การสรรหาบุคลากร
ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง
แผนพัฒนาบุคลากร
อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 : คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
คําอธิบาย
คุณ ภาพผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญ ต่ อคุ ณภาพของบัณฑิ ต หลักสู ต รพึงให้ความสําคัญต่ อคุ ณภาพผูเ้ รี ยนตั้งแต่
นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชดั เจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํา่ เสมอ
หลักสูตรพึงจัดทําข้อมูลของผูท้ ่ีสมัครเข้าศึกษา ผูท้ ่ีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปี ที่ 1 ของทุกปี และข้อมูล
ผูเ้ รี ยนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพือ่ ใช้กาํ หนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
เกณฑ์ย่อย
8 คุณภาพผู้เรียน
8.1 มีนโยบายในการรับผูเ้ รี ยนเข้าศึกษาที่ชดั เจน
8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
8.3 ภาระการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมีความสอดคล้องกับภาระการ
เรี ยนที่ระบุในหลักสูตร
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แหล่งข้ อมูล
• กระบวนการคัดเลือกผูเ้ รี ยน
• ภาระการเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาเทียบกับหน่ วยกิต
• รายงานผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 : การสนับสนุนและการให้ คาํ ปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support)
คําอธิบาย
หลักสูตรพึงให้คาํ แนะนําและสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพื่อให้มน่ั ใจว่าผูเ้ รี ยนมี
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
ระหว่างที่ศกึ ษาอยู่ มีบนั ทึกผลการติ ดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผเู้ รี ยน และหากจําเป็ นควรมีวิธีการ
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แก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป นับเป็ นกระบวนการสําคัญต่อการเรี ยนรู้ท่ี มีประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างคุณภาพของ
นิ สิต
การให้คาํ แนะนําและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้านหอพัก ด้าน
การบริ การผูเ้ รี ยน ด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬา ด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้าง
งานและการประกอบอาชีพ
เกณฑ์ย่อย
1
9 การสนับสนุนและให้ คาํ ปรึกษาผู้เรียน
9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
9.2 ผูเ้ รี ยนได้รับคําปรึ กษาและการส่ งเสริ มด้านการเรี ยน รวมทั้ง
ข้อมูลป้ อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ
9.3 ผูเ้ รี ยนได้รับการดูแลแนะนําอย่างเพียงพอ
9.4 ผูเ้ รี ยนพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และ
จิตใจ
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แหล่งข้ อมูล
• กลไกในการรายงานผลการเรี ยน ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
• วิธีแก้ไขปัญหาแก่ผเู้ รี ยน
• ระบบการให้คาํ ปรึ กษาด้านต่าง ๆ
• บริ การกิจการผูเ้ รี ยน
• ข้อมูลป้ อนกลับจากผูเ้ รี ยน
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 : สิ่ งอํานวยความสะดวกและโครงสร้ างพืน้ ฐาน (Facilities and Infrastructure)
คําอธิบาย
สิ่ งอํานวยความสะดวกและโครงสร้ างพื้น ฐานเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่ อการบริ หารจัดการหลัก สูต รเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกาํ หนดไว้ ควรจัดให้มีห้องเรี ยนพร้ อมอุปกรณ์ โสตทัศนู ปกรณ์ ห้องสมุดสารสนเทศ
เครื่ องคอมพิว เตอร์ ห้องปฏิ บตั ิ การ ตลอดจนการจัดการด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
คํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
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เกณฑ์ย่อย
10 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
10.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรี ยนและ
อุปกรณ์ในห้องเรี ยน) เพียงพอ
10.2 มีหอ้ งสมุดเพียงพอและทันสมัย
10.3 มีหอ้ งปฏิบตั ิการเพียงพอและทันสมัย
10.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและ
ทันสมัย
10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุ ขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
เป็ นไปตามข้อกําหนดในทุกด้าน
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แหล่งข้ อมูล
• รายการอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ ของหลักสูตรพร้อมบันทึกการจองและอัตราการใช้งาน
• แผนการบํารุ งรักษา แผนการทดแทนหรื อปรับปรุ ง
• ผลประเมินความพึงพอใจ หรื อบันทึกปัญหาการใช้งาน และการแก้ไข
• นโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 : การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality Assurance of
Teaching and Learning Process)
คําอธิบาย
หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผนดําเนิ นการ การกระตุ น้
สนับสนุ น ให้เกิ ดการปฏิ บั ติ การตรวจสอบเพื่อให้เกิด การปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องเพื่อประกัน
คุณภาพของหลักสูตร โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
เกณฑ์ย่อย
11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
11.1 ผูส้ อนทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุ งหลักสูตร
11.2 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุ ง
หลักสูตรของหลักสูตร
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11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุ งหลักสูตรของหลักสูตร
11.4 มีการประเมินหลักสูตรสมํา่ เสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็ นระบบโดย
ผูเ้ รี ยน
11.6 มีการนําข้อมูลป้ อนกลับจากผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุ ง
11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องของ
กระบวนการการเรี ยนและการสอน รู ปแบบและวิธกี าร
ประเมิน
แหล่งข้ อมูล
• กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การทบทวน การปรับปรุ ง และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
• การสํารวจความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวอย่างแบบสอบถาม
• การวิเคราะห์ผลและการดําเนินการเพือ่ การปรับปรุ ง/พัฒนา
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 12 : การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
คําอธิบาย
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ นของหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และเหมาะสมกับ
งาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ พึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม และชัดเจน เป็ นไป
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และหน่วยงาน โดยมีระบบการระบุความต้องการ
เกณฑ์ย่อย
12 การพัฒนาบุคลากร
12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ น
ที่ชดั เจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา
12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ
แหล่งข้ อมูล
• นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร
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• แหล่งเงินทุนสนับสนุน
• รายงานผลการพัฒนา
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 13 : ข้ อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholders Feedback)
คําอธิบาย
การมีระบบที่มปี ระสิทธิภาพในการรับข้อมูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ผูเ้ รี ยน อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุ น ศิษย์เก่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) เป็ นกลไกสําคัญที่จะทําให้หลักสูตรได้รับรู้ผลการดําเนิ นการในด้าน
ต่างๆ เพือ่ นํามาใช้ปรับปรุ งพัฒนา พึงมีระบบการรับข้อมูลประเมินการดําเนินการของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ อย่าง
สมํา่ เสมอ และนําข้อมูลป้ อนกลับมาปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์ย่อย
13 ข้ อมูลป้อนกลับจากผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับจากตลาดแรงงาน
อย่างเพียงพอ
13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับจากผูเ้ รี ยนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุ นอย่างเพียงพอ
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แหล่งข้ อมูล
• ระบบหรื อกลไกการรับข้อมูลป้ อนกลับ
• ข้อมูลที่ได้รับป้ อนกลับ และจํานวนที่ได้รับ
• ผลการวิเคราะห์การตอบกลับ และการพิจารณาเพือ่ การปรับปรุ งพัฒนา
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 14 : ผลผลิต (Output)
คําอธิบาย
คุ ณ ภาพของบั ณฑิ ต พึ งเป็ นไปตามผลการเรี ยนรู้ ที่ค าดหวัง และความต้องการของผูม้ ี ส่ว นได้ส่ว นเสี ย
ผลงานวิจยั ของอาจารย์และผูเ้ รี ยนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

15

เกณฑ์ย่อย
1
14. ผลผลิต
14.1 อัตราการสอบผ่านเป็ นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคัน
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็ จการศึกษาเป็ นที่น่า
พอใจ
14.3 อัตราการได้งานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ นทีน่ ่าพอใจ
14.4 ระดับงานวิจยั ของอาจารย์และผูเ้ รี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
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แหล่งข้ อมูล
• ตารางแสดงอัตราการสอบผ่าน การลาออกกลางคัน และการสําเร็ จการศึกษาทุก ชั้นปี ของหลักสูตร
• สถิติการได้งานของบัณฑิต ระดับเงินเดือน
• ตารางแสดงผลงานของอาจารย์
• ตารางแสดงผลงานของผูเ้ รี ยน
• อื่น ๆ (ระบุ)

เกณฑ์คุณภาพที่ 15 : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
คําอธิบาย
หลัก สู ต รพึ งมี ร ะบบการรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับและวัด ความพึงพอใจของผูม้ ี ส่วนได้ส่ ว นเสี ยที่ มีก าร
วิเคราะห์ เพือ่ การวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจหลักสู ตรและ
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
15 ความพึงพอใจของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลป้ อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นทีน่ ่าพอใจ
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แหล่งข้ อมูล
• กระบวนการและตัวบ่งชี้ในการวัดความพึงพอใจ
• แบบสํารวจความพึงพอใจ
• ผลการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา แนวโน้มของความพึงพอใจ
• อื่น ๆ (ระบุ)
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