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QANEWS ฉบับที่แล้วนำเสนอเรื่องการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนค้างไว้ที่รายการ

ตรวจสอบเพือ่ ประเมินด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ฉบับนีจ้ งึ นำมาเสนอต่อ รวมทัง้ การประเมินด้านการประเมินผูเ้ รียน และ
คุณภาพอาจารย์

4. กลยุทธ์การจัดการเรียนและการสอน (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
1. คณะหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอน [5]
2. กลยุทธ์การเรียนและการสอนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และสามารถใช้ความรูใ้ นเชิงวิชาการ [2, 6]
3. กลยุทธ์การเรียนและการสอนยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญ และ
กระตุน้ การเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ [3, 4]
4. กลยุทธ์การเรียนและการสอนกระตุ้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบตั ิ และส่งเสริมการเรียนเพือ่ การเรียนรู้ [1]

5. การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
การประเมินผูเ้ รียนเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึง่ ของ
การอุดมศึกษา ผลลัพธ์ของการประเมินสะท้อนถึงงานในอนาคต
ของผู้เรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบ
และตรวจสอบ การประเมินผู้เรียนยังให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับประสิทธิผลของการสอน และการสนับสนุน
ผูเ้ รียน กระบวนการประเมินผูเ้ รียนควรมีลกั ษระ ดังนี้
1. ออบแบบมาเพื ่ อ วั ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องผลการเรี ย นรู ้
ทีม่ งุ่ หวัง และวัตถุประสงค์อน่ื ๆ ของหลักสูตร
2. เหมาะสมกับเป้าประสงค์ เช่น ประเมินเพื่อการวินิจฉัย
ประเมินความก้าวหน้า หรือประเมินสรุปผล มีเกณฑ์การตัดสินผล
ทีช่ ดั เจนและรับรูท้ ว่ั กัน
3. เป็ น ที ่ ย อมรั บ ของผู ้ ท ี ่ เ ข้ า ใจบทบาทของการประเมิ น
ความก้าวหน้าของผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ และทักษะ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะทีม่ งุ่ หวัง ซึง่ ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรขึน้ อยูก่ บั
การทดสอบเพียงครัง้ เดียว
4. ใช้ผลจากการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ
5. มีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน ครอบคลุมการขาดเรียน การป่วย
หรือเหตุอนั ควรได้รบั การผ่อนปรน

6. เป็นที่แน่ใจว่าการประเมินกระทำด้วยความปลอดภัย
ตามกระบวนการทีส่ ถานศึกษากำหนด
7. อยู่ภายใต้การสอบทานเพื่อให้แน่ใจประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
8. ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์การประเมิน
ทีใ่ ช้ การทดสอบหรือวิธปี ระเมินอืน่ ๆ ทีจ่ ำนำมาใช้ สิง่ ทีค่ าดหวัง
ในตัวผูเ้ รียน และเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินความสามารถ
เกณฑ์การพิจารณา
1. การประเมินครอบคลุมในเรือ่ ง การคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ความก้ า วหน้ า ในการศึ ก ษาของผู ้ เ รี ย น และการทดสอบ
ก่อนจบการศึกษา
2. ตามหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ชอบการประเมิน
แบบอิงเกณฑ์ (Criterion Refereced) โดยผสมผสานระหว่าง
การประเมินโดยเพื่อน การประเมินตนเอง และการประเมินโดย
ผูส้ อน
3. เพื่อความโปร่งใส ยึดหยุ่น ให้ผลสะท้อนกลับ และเป็น
การประเมินบนฐานผลลัพธ์ ผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
และการประเมินโดยผูส้ อน มีเกณฑ์ทช่ี ดั เจนโดยการพิจารณาของ
ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา วิธีการประเมินที่ใช้ควรเหมาะสมกับ
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
4. วิธีการประเมินผลต้องตอบสนองทุกจุดประสงค์และ
สิง่ ทีส่ อนตามหลักสูตร
5. วิธีการประเมินผลต้องครอบคลุมทั้งการประเมินผลเพื่อ
การวินจิ ฉัย การประเมินความก้าวหน้า และการประเมินสรุปผล
6. ขอบเขตและการให้ค่าน้ำหนักการประเมินแต่ละส่วน
ต้องชัดเจนและเป็นทีร่ บั ทราบทัว่ กัน
7. มาตรฐานทีใ่ ช้ในการประเมินต้องกำหนดแน่นอน และใช้
เสมอกันตลอดหลักสูตร
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8. กระบวนการประเมินมีความเทีย่ งตรง คงเส้นคงวา และ
โปร่งใส
9. ผูเ้ รียนมีชอ่ งทางอุทธรณ์อย่างมีเหตุผล
10.ต้องแสดงความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการ
ประเมิน และมีการประเมินความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
อย่างสม่ำเสมอ รวมทัง้ การพัฒนาวิธกี ารประเมินใหม่ๆ
รายการตรวจสอบ
1. การประเมินผูเ้ รียนครอบคลุมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
การประเมินความก้าวหน้า และการประเมินเพือ่ สำเร็จการศึกษา
[1]
2. การประเมินเป็นแบบอิงเกณฑ์ [2]
3. การประเมินผูเ้ รียนใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย [3, 5]
4. การประเมินผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
เนือ้ หาของหลักสูตร [3]
5. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้
[3, 6]
6. วิธกี ารประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]
7. มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินชัดเจนและคงเส้นคงวา
[7, 8, 9, 10]

6. คุณภาพอาจารย์ (Academic Staff Quality)
อาจารย์เป็นทรัพยากรการเรียนที่สำคัญ อาจารย์ต้องเป็น
ผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ หาวิชาทีส่ อน มีทกั ษะและประสบการณ์
เพือ่ ทีจ่ ะถ่ายทอดความรูแ้ ละความเข้าใจของตนไปสูผ่ เู้ รียน และ
สามารถวัดผลจากการปฏิบตั ขิ องตน
คุณภาพของอาจารย์ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความเชีย่ วชาญ
ในเนื้อหาวิชา ประสบการณ์ ทักษะการสอน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อาจารย์ครอบคลุมทั้งอาจารย์ประจำเต็มเวลา และ
บางส่วน ผูบ้ รรยาย และอาจารย์พเิ ศษ
เกณฑ์การพิจารณา
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยควรสามารถ
- ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนและนำไปใช้
- ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสามารถ
เลือกวิธสี อนทีเ่ หมาะสมกับผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
- พัฒนาและใช้สอ่ื การสอนทีห่ ลากหลาย
- ใช้วธิ กี ารประเมินผลงานของผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย และ
เหมาะสมกับผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
- ติดตามและประเมินผลการสอนของตน และการจัด
การเรียนการสอน
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- ให้ผลสะท้อนกลับการสอนของตน
- ระบุความจำเป็น และวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง
2. มีอาจารย์เพียงพอ และเหมาะสมในการบริหารหลักสูตร
ทัง้ ในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความถนัด และอายุ เป็นต้น
3. การสรรหาและการพิจารณาความดีความชอบอยู่บน
พื้นฐานของระบบคุณค่าทางวิชาการ โดยพิจารณาทั้งการสอน
การวิจยั และการบริการทางวิชาการ
4. บทบาทและความสั ม พั น ธ์ ใ นหน้ า ที ่ ข องอาจารย์
กำหนดไว้ชดั เจนและเป็นทีเ่ ข้าใจ
5. กำหนดภาระหน้ า ที ่ เ หมาะสมกั บ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความถนัด
6. การจัดภาระงาน และระบบจูงใจเอื้อต่อคุณภาพของ
การเรียนการสอน
7. อาจารย์มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ด้านความเป็นอิสระทางวิชาการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
8. มีกระบวนการทบทวน ให้คำปรึกษา และปรับภาระงาน
9. มีการวางแผนและปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง
การออกจากงาน และการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางสังคม
10.มีระบบการประเมินอาจารย์บนพื้นฐานความยุติธรรม
และโปร่งใส
รายการตรวจสอบ
1. อาจารย์มคี วามสามารถในงานทีร่ บั ผิดชอบ [1]
2. อาจารย์มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมในการบริหาร
หลักสูตร [2]
3. การรั บ เข้ า และการให้ ค วามดี ค วามชอบเป็ น ไปตาม
คุณค่าทางวิชาการ [3]
4. มี ก ารกำหนดบทบาทและความสั ม พั น ธ์ ใ นหน้ า ที ่
ระหว่างอาจารย์อย่างชัดเจน และเป็นทีเ่ ข้าใจ[4]
5. การมอบหมายหน้าที่/งานเหมาะสมกับความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะ [5]
6. ภาระงานของอาจารย์ และระบบจูงใจสนับสนุนคุณภาพ
ของการเรียนการสอน [6]
7. มีกลไกการมีสว่ นร่วมของอาจารย์ [7]
8. มีกระบวนการทบทวน ให้คำปรึกษา และปรับภาระงาน
[8]
9. มีการวางแผนและการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสิน้ สุดการจ้าง
และการออกจากงาน [9]
10.มีระบบการประเมินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ [10]
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