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 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 

อ้างอิง ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คปภ.2562  
 

รูปแบบของ AUN – QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษา
ตามมิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยนำเข้า คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบ
ไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี ้

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. ข้อกำหนดของหลักสูตร 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
4. กลยทุธ์ในการเรียนการสอน 
5. การประเมนิผู้เรียน 
6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน 
9. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 
11. ผลผลิต 
 

 

1. 
ผล
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รู้ท

ี่คา
ดห

วัง
 

2. ข้อกำหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสร้าง
และเนื้อหาของ

หลักสูตร 

4. กลยุทธ์ในการ
เรียนการสอน 

5. การประเมิน
ผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คุณภาพและ
การให้การ

สนับสนุนผู้เรียน 

9. โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความ

สะดวก 

10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

ภาพที่ 4.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับที ่3 
 
ข้อกำหนดของเกณฑ์ AUN – QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตาราง เพื่อความสะดวกในการนำไป

ปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ย่อยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ์
ย่อยบอกถึงข้อความที่ตรงกับในตาราง มีคำอธิบายคำสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงมีคำถามวินิจฉัยและ

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



  
 

[2] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 แหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย สำหรับเกณฑ์ย่อยในการประเมิน AUN – QA ระดับหลักสูตรจะแสดงอยู่ใน 

ภาคผนวก ก 
  



  
 

[3] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 

1. การกำหนดผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน) ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูด การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธิบาย 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes – Based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตร
บนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้  
จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นสำคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผู้เรียน  
ถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งนำไปสู่การสร้างหลักสูตร 
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของผู้สอนที่มักจะเขียนใน
รูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่
กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สังเกตุและวัดประเมินได ้
 
2.2 ข้อกำหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 

2. ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทำให้บรรลุผล  



  
 

[4] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 การเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบ

ในการเรียน 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย 
2 ข้อกำหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.3 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู ้ข้อกำหนดของหลักสูตรและ

รายละเอียดของวิชา [1, 2] 
       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธิบาย 

ข้อกำหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 
• วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
• โครงสร้างรายวิชา 
• เมทริกซ์ที่แสดงวิธีการที่ทำให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่านรายวิชา และ 
• รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ 

ข้อกำหนดของหลักสูตร มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
• เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 
• เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู ้ใช้บัณฑิต เกี ่ยวกับความรู ้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานที่หลักสูตร

พัฒนาขึ้น 
• ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถนำไปสู่เนื้อหา

ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อกำหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ หลักสูตรกำหนดขึ้น
เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ให้มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะท้อน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อกำหนดของหลักสูตรเป็นสิ ่งยืนยันว่า
ผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะทำให้บรรลุผลได้
อย่างไร รวมทั ้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงก ารติดตามผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย 

• เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรและ 

• เป็นพื้นฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่ เพิ่งสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ได้มากน้อยเพียงใด
ข้อกำหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

• สถาบันที่อนุมัติ 
• สถาบันที่ทำการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันที่อนุมัติ) 
• รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 



  
 

[5] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 • ชื่อคุณวุฒ ิ

• ชื่อหลักสูตร 
• ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
• เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร 
• การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก

เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
• โครงสร้างหลักสูตรและข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต เป็นต้น 
• วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อกำหนดของหลักสูตร  
รายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 
• ชื่อรายวิชา 
• ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อนและจำนวนหน่วยกิต เป็นต้น 
• ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
• กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ทำให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
• คำอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 
• การวัดประเมินผลนักศึกษา 
• วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

 
2.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ  
เอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วย
ให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจน ตั้งแต่รายวิชา

พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง  

มีการนำเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื ่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]        
3.2 มีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 
       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อ  
ยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       



  
 

[6] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คำอธิบาย 
การออกแบบหลักสูตรควรคำนึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาที่

จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “ความสอดคล้อง 
เชิงโครงสร้าง” (Constructive Alignment) คำว่า “เชิงโครงสร้าง” (Constructive) หมายถึง แนวคิดที่ว่า
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เกี ่ยวข้องกัน ส่วน “ความ
สอดคล้อง” หมายถึง สถานการณ์ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกัน
เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาต่างๆ หมายรวมถึง 

• การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได ้
• การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
• การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด 

 

2.4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึง แนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและ
เรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน 
ผู้เรียน รวมทั้งเน้ือหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย 

2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน 
การเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรียนรู้ของตนเอง 

4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
รู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย ก. สร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้ และ ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาใน
การเรียนได ้

6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและ  
ใช้ข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น) 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย 
4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ได้รับรู้ [1] 

       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]        



  
 

[7] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คำอธิบาย 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ ได้แก่ 
- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการทำงานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรู้และสามารถเลือกใช้
กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาว มีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการสร้างความหมาย
มากกว่าการท่องจำ 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันการเรียนรู้ที่
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันได ้

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้อื ่นและสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ผู ้อื ่น ผู ้เรียนที ่มีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์

แนวความคิดและการกระทำของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน 
- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู ้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners) ปัจจัยสำคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดไดเ้มื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การเลือกใช้ 

กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนและ 
การสอนที่เหมาะสม 
 
2.5 การประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 
• การรับเข้านักศึกษาใหม่ 
• การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
• การสอบก่อนสำเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน  
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา วิธีการและเกณฑ์ที ่ใช้ในการประเมินควรมีการกำหนด
ล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป 



  
 

[8] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน  

การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทำให้ชัดเจนและสื่อความ
ที่เกี่ยวข้องได้ 

4. กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
5. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล 

น่าเช่ือถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมิน  ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี 

การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ และนำไปใช้ในการทดสอบ เปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ 
อุทธรณ ์

 7. ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของวิธีการประเมินควรมีเอกสาร และมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอ 
และมีวิธีการประเมินใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและการทดสอบ 
 8. ผู้เรียนมคีวาพร้อมในการถึงกระบวนการอุทรณ์ที่สมเหตุสมผล 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 การประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเม ินผ ู ้ เร ียน รวมถ ึงช ่วงเวลาการประเม ิน ว ิธ ีการประเมิน  
การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์
การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยัน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คำอธิบาย 
การประเมินผู้เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของ

การประเมินส่งผลโดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการอย่างเชี่ยวชาญและคำนึงถึง
องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ การประเมินยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งใน 
ด้านประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผู้เรียนควรจะต้อง 

• ได้รับการออกแบบให้วัดความสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวิน ิจฉัย การประเมินผลระหว่างเร ียนและ  

การประเมินผลสรุป รวมทั้งมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
• ดำเนินการโดยบุคคลที่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีต่อสัมฤทธิ์ผล

ทางด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นไปได้การประเมินไม่ควรประเมินโดย 
ผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

• พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 



  
 

[9] คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 • กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษ

ของผู้เรียน 
• ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามขั้นตอนที่สถาบันกำหนด 
• อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 
• แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไรหรืออยู่ภายใต้

เงื่อนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึง  
การสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณเพื่อให้
แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานที่
ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
• นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
• พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
• ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได ้
• มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 
• มีการทำวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 
การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู ้ม ีส่วนได้เสียขององค์กร  

โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ 
และนำไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากร 

9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา 



  
 

[10] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง 

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู ่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และ
แผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื ่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากร
เข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรถูกกำหนดและประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก

วินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช้
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวชิาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธิบาย 

บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขต
บริบทการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนา 
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกด้วย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษา  ความเข้าใจ 
ความชำนาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่สอน ประสบการณ์ ทักษะการสอน รวมถึงจรรยาบรรณที่มีต่อวิชาชีพ 
บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ที่สอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการแล้วสถาบันต้องกำหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสถาบัน โดยกำหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full – Time 
Equivalent (FTE)) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษา 

 
หน่วยนับภาระงาน (Full – Time Equivalent (FTE) 

ในการคำนวณ หน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรกำหนดภาระการเรียน
นักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระ
การสอนบุคลากรของคณะต่อนักศึกษานอกเวลาเป็นจำนวนร้อยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากร
สายวิชาการ มีหลายวิธีในการคำนวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) และสถาบันควรกำหนดวิธีการ ตัวแปร 



  
 

[11] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 
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 และข้อสมมติฐานที่จะใช้ วิธีหนึ่งในการคำนวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา เช่น  

ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงาน
สอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 40) วิธีการที่ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลา สามารถนำมาใช้
คำนวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน
เท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมง 
ในชั้นเรียนต่อสัปดาห์จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20) วิธีการอื่นในการคำนวณค่า FTE คือ ยึดภาระงานสอน 
เช่น ถ้าภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น แต่ละ
วิชามีค่า 0.25 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาต่อภาคการศึกษา 
ดังนั้น  ค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในทำนองเดียวกันภาระการเรียนของ
นักศึกษาสามารถใช้การคำนวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า 1 FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ที่นักศึกษาต้องเรียน คือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ค่า FTE (หน่วยนับภาระการ
เรียน)  ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จะเป็น 0.75 (18 หารด้วย 24) 

 
ตารางที่ 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จำนวนร้อยละ 
ของปริญญาเอก จำนวนพนักงาน ค่า FTE 

ศาสตราจารย์      
รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อาจารย์ประจำ      
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ      

รวม      
 
อัตราส่วนบุคลากรต่อจำนวนนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้นี้คือ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการต่อตัวเลขค่า 
FTE (หน่วยนับภาระการเร ียน) นักศึกษาที ่ลงทะเบียน จุดมุ ่งหมายเพื ่อใช้ค ิดจำนวนเวลาที ่ใช ้ใน  
การติดต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สถาบันคาดว่าควรได้รับระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อจำนวน
นักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ตามตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 อัตราส่วนบุคลากรต่อจำนวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้คำนวณค่า FTE- หน่วยนับภาระการเรยีน
ของนักศึกษา) 

ปีการศึกษา 
รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ 
จำนวนนักศึกษา 
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 ผลงานวิจัย 

การวิจัย คือ ผลผลิตสำคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆ ของงานวิจัย (เช่น ผลงานตีพิมพ์ 
งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ที่ลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความต้องการ
ของผู ้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและจำนวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปีการศึกษาที ่ผ่านมา 
ตามตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 ประเภทและจำนวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ปีการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ์ 

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพ์ต่อบุคลากร
สายวิชาการ ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

ระดับ 
นานาชาติ 

       
       
       
       
       

 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 

1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั ้นและระยะยาวในการแต่งตั ้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ  
การวางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจำเป็น 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่ อผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 มีการดำเน ินการวางแผนแต ่งต ั ้ งบ ุคลากรสายสน ับสน ุน  ห ้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
บริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 
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 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.2 มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือก
ในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน 
[2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 

สายสนับสนุน และดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4] 
       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า  
การยอมรับ เพื ่อกระตุ ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไรก็ตามบุคลากร
สายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ คือ บุคลากรที่บริหารจัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 
และงานบริการนักศึกษา ใช้ตารางที่ 4.5 เพื่อกำหนดจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษา
ล่าสุด 
 
ตารางที่ 4.5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อ้างอิง) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ 

จำนวนทั้งหมด มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด      
บุคลากรห้องปฏิบัติการ      
บ ุคลากรด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรด้านงานบริหารงาน
บุคคล 

     

บุคลากรด ้านงานบร ิการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ) 

     

จำนวนทั้งหมด      
 
2.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 

1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
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 3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี 

การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมี
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจำเป็น 

4. มีการจัดการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถใน  
การทำงาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น 
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่สามารถสร้างเสริมการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการกำหนด การสื ่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษา 

เข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน [1] 

       

8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาที่เพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน
และความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธบิาย 

คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเรียน นั่นหมายความว่าคุณภาพนักศึกษาที่
รับเข้ามานั้นเป็นสิ่งสำคัญการรับนักศึกษา 

- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในตารางที่ 4.6 
- สรุปจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมด ตามตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร 

จำนวนที่สมัครเรียน จำนวนที่ประกาศรับ 
จำนวนที่รับเข้า/จำนวนที่

ลงทะเบียน 
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 ตารางที่ 4.7 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

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

 

2.9 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ดำเนินการหลักสูตร รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน ์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื ่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที ่สามารถเข้าถึงได้ในพื ้นที ่ใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ 

7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย  รวมถึง 
การได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 
9 สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย 
ห้องเรียน ห้องทำโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื ่อส่งเสริม
การศึกษาและการทำวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [3, 4] 

       

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน  
การสอน และการวิจัย [1, 2] 

       

9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน และการวิจัย [1, 5, 6] 

       

9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความ
จำเป็นพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ข้อกำหนดเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานนั้น ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียน
การสอนควรจัดให้อยู ่ในกรอบของความยืดหยุ ่น หากจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ ่มเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยากรการเรียน เช่น เครื ่องคอมพิวเตอร์ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 

 
2.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคำแนะนำและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่าน้ันสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ สนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย 

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลใน  

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 
       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมิน
และปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่
กำหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]        
10.5 มีการประเม ินและการปร ับปร ุงค ุณภาพงานบร ิการและส ิ ่งอำนวย 

ความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ ่งอำนวยความสะดวก 
ด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 
• ความรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 
• สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมทั้ง 
• คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกัน

คุณภาพและการปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีการสร้างและการรักษาความมั ่นใจและความเชื ่อถือแก่นักศึกษาและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ทำให้มั่นใจว่า
หลักสูตรนั ้นได้ร ับการออกแบบที ่ด ี ม ีการกำกับดูแลและการตรวจสอบเป็นประจำเพื ่อร ับประกัน  
ความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้ 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง 
- การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ 
- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 
- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.11 ผลผลิต 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 

1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสำเร็จการศึกษา 
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทำ ฯลฯ) นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั ้งไว้ และสนองต่อ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

2. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหล่านั้น
ต้องตรงตามความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา  ศิษย์เก่า  
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตรา

ของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6] 
       

11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
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11.3 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทำของบัณฑิตเพื ่อใช้ใน 
การปรับปรุง 

       

11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คำอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเท่านั้น ต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วย ในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อัตราการสำเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาและการได้งานทำของบัณฑิต ทั้งนี้
งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่สำคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา  
ควรเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห์  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพื่อเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรนำมาวิเคราะห์และเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับป รุงพัฒนาหลักสูตร 
คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
 
อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  

ตารางที่ 4.8 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ
นักศึกษา 5 ชั้นปีล่าสุด ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.8 อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปีล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
 

(ชั้นปี) 
 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่จบ 
ปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ออกกลางคันระหว่าง
การศึกษา 

3 ปี 4 ปี 
มากกว่า 

4 ปี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีท่ี 4
ขึ้นไป 

         
         
         

 
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN – QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและ 

ผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับใด โดยใช้
เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

 
 



  
 

[19] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 

 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 คะแนน คำอธบิาย 

1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
ไม่ปรากฏผลการดำเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอใน 
การดำเนินการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื ่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการดำเนินงานยังไม่
สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ ์
มีเอกสาร และหลักฐานการดำเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ ์
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ด ี
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดำเนินการที่ดี และ
มีแนวโน้มผลการดำเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันนำ 
มีการดำเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวก
ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการดำเนินงานสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติช้ันนำได้ 

 
 

 
 


