Q
⌫     

 ⌫  
QANEWS ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์พิจารณาในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน ด้านคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพนักศึกษา การให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา สิง่ อำนวยความสะดวกและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน และกระบวนการประกันคุณภาพการเรียนการสอน

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
คุณภาพของหลักสูตรส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคลากรและนักศึกษา อาจารย์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
สมบูรณ์ถา้ ไม่มบี คุ ลากรสายสนับสนุน อาทิ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ าร นักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้บริการนักศึกษา
เป็นต้น ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
มีบุคลากรสายสนับสนุนในด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
การบริหาร และบริการนักศึกษาทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
รายการตรวจสอบ
1. บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและเพียงพอในการ
ให้บริการทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
2. บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและเพียงพอ
ในการให้บริการทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
3. บุคลากรให้บริการด้านคอมพิวเตอร์มคี วามสามารถและ
เพียงพอในการให้บริการทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
4. บุ ค ลากรด้ า นบริ ก ารนั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถและ
เพียงพอในการให้บริการทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
8. คุณภาพนักศึกษา (Student Quality)
คุณภาพของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยป้อนเข้า
ทีม่ สี ว่ นสำคัญอย่างมากในคุณภาพของผลผลิต
เกณฑ์การพิจารณา
มีนโยบายการรับนักศึกษาทีช่ ดั เจน มีการกำหนดหลักเกณฑ์
การรับนักศึกษา และมีการทบทวนเป็นระยะ
รายการตรวจสอบ
1. มีนโยบายการรับนักศึกษาเข้าสูห่ ลักสูตรทีช่ ดั เจน
2. มีกระบวนการรับนักศึกษาทีเ่ หมาะสม

3. ภาระงานในการเรียนของนักศึกษามีความสอดคล้องกับ
ภาระงานเรียนทีก่ ำหนดในหลักสูตร
9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา (Student
Advice and Support)
การที่นักศึกษาได้รับการติดตาม และการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย มีผลต่อการประกอบอาชีพที่ดี มหาวิทยาลัยต้อง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และสภาวะทางจิตใจทีด่ ี
เกณฑ์การพิจารณา
1. มี ร ะบบการบั น ทึ ก และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
นักศึกษา ให้ขอ้ มูลย้อนกลับสูน่ กั ศึกษา มีการแก้ไขในกรณีทจ่ี ำเป็น
2. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้สอนต้องทำทุกวิถีทางไม่ใช่เฉพาะ
การจั ด เตรี ย มในด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและวั ส ดุ
ทีส่ นับสนุนการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เท่านัน้ แต่ตอ้ ง
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมด้านสังคม และสภาวะทางจิตใจด้วย
รายการตรวจสอบ
1. มีระบบติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา
[1]
2. นักศึกษาได้รบั การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การช่วยเหลือ
ด้านอืน่ ๆ และได้รบั ข้อมูลป้อนกลับเกีย่ วกับสมรรถนะของตนเอง
อย่างเหมาะสม [1]
3. ระบบการติดตามนักศึกษามีความเหมาะสม [1]
4. นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มด้ า น
กายภาพ สังคม และสภาวะทางจิตใจ [2]

10. สิ ่ ง อำนวยความสะดวกและโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน
(Facolities and Infrastructure)
สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่กำหนด ตลอดจน
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สอดคล้องกับหลักสูตร สิง่ อำนวยความสะดวกยังต้องเชือ่ มโยงกับ
กลยุทธ์การเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ถ้าแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบตั เิ ป็นกลุม่ เล็ก กรณีนจ้ี ำเป็นต้องมีหอ้ งเรียน
ขนาดเล็ก ทรัพยากรการเรียนที่สำคัญ ได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ
วารสารวิชาการ โปสเตอร์ เอกสารข่าวสารต่างๆ อินเตอร์เน๊ต และ
อินทราเน๊ต ซีดรี อม แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
และอืน่ ๆ
เกณฑ์การพิจารณา
1. ทรัพยากรทางกายภาพที่ใช้ในการจัดหลักสูตร รวมทั้ง
เครือ่ งมืออุปกรณ์ วัสดุ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพอเพียง
2. เครือ่ งมืออุปกรณ์มคี วามทันสมัย มีความพร้อมทีจ่ ะใช้งาน
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากรการเรียนรูไ้ ด้รบั การคัดเลือก คัดกรอง และปรับ
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. ห้องสมุดดิจติ อลได้รบั การจัดหาไห้ทนั กับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ภายในมหาวิทยาลัย
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสอน
การวิจยั และพัฒนา การบริการ และการบริหารจัดการ
7. สิง่ แวดล้อมด้านสุขอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในทุกๆ มิติ
รายการตรวจสอบ
1. ห้องเรียน และอุปกรณ์ในห้องเรียนมีจำนวนเพียงพอ [1]
2. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดมีจำนวนเพียงพอ
และทันสมัย [3, 4]
3. ห้องปฏิบตั กิ ารมีเพียงพอ และทันสมัย [1, 2]
4. สิง่ สนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์มเี พียงพอ และทันสมัย [1,
5, 6]
5. สิง่ แวดล้อมด้านสุขอนามัย และมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกมิติ [7]

11. กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
(Quality Assurance of Teaching and Learning Process)
การพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มจากการกำหนดผลการเรียนรู้
ที ่ ค าดหวั ง ขั ้ น ต่ อ มาพิ จ ารณาว่ า รายวิ ช าใดจำเป็ น สำหรั บ
การบรรลุผลทีค่ าดหวัง และสุดท้ายใครจะเป็นผูส้ อนรายวิชานัน้
การพัฒนาหลักสูตรควรเป็นความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน
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กิจกรรมการประกันคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ ่ ง ทำให้ ม ั ่ น ใจได้ ว ่ า หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การออกแบบมาอย่ า งดี
มีการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ และได้รบั การปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลา เพื่อให้หลักสูตรตรงกับความต้องการและทันสมัย
ตลอดเวลา เป็นสิง่ ทีจ่ ะทำให้หลักสูตรได้รบั ความเชือ่ ถือจากผูเ้ รียน
และผูม้ สี ว่ นได้รบั ประโยชน์จากการอุดมศึกษา
นักศึกษาเป็นบุคคลแรกที่จะตัดสินคุณภาพของการเรียน
การสอน นักศึกษาได้รบั การจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จาก
นักศึกษาต้องนำไปพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นจากส่วนอื่นๆ
มหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินจากนักศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การพิจารณา
1. หลักสูตรพัฒนาโดยคณะกรรมการ/คณะทำงานซึ่งเป็น
ตัวแทนจากคณะกรรมการคุณภาพของคณะ คณะกรรมการด้าน
การเรียนการสอน คณะกรรมการหลักสูตร นักศึกษา และผู้ใช้
ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ
2. หลักสูตรได้รับการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพ
เป็นระยะ และมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
3. อาจารย์ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการประเมินการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
รายการตรวจสอบ
1. หลักสูตรได้รบั การพัฒนาโดยการมีสว่ นร่วมของอาจารย์
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด [1]
2. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร [1]
3. นำความต้องการของตลาดแรงงานมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร [1]
4. หลักสูตรได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอตามรอบ
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม [2]
5. มีการประเมินรายวิชา และหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
โดยนักศึกษา [3]
6. นำความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีห่ ลากหลายมาใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร [3]
7. มีการประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน ระบบ
การประเมินผลการเรียน วิธีการประเมิน และมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง [3]
เกณฑ์การพิจารณาด้านทีเ่ หลือจะนำเสนอในฉบับต่อไป
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