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QANEWS ฉบับนี้เป็นเรื่องเกณฑ์พิจารณาในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ทีเ่ หลืออีก 4 ด้าน คือ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลป้อนกลับจากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ ผลผลิต และความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์

12. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development
Activities)
กระบวนการรับเข้าและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสถาบัน
อุดมศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่ามีวิธีที่จะทำให้ได้บุคลากรที่มี
สมรรถนะอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ขน้ั ต่ำทีจ่ ำเป็นต้องมี อาจารย์ควร
ได้รบั โอกาสทีจ่ ะพัฒนาและต่อยอดความสามารถในการสอนและ
เพิ่มทักษะของตน และควรมีวิธีการที่จะปรับออกจากการเป็น
อาจารย์ ถ้าผลการปฏิบตั งิ านไม่เป็นทีน่ า่ พึงพอใจอย่างต่อเนือ่ ง
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการระบุความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดย
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล และความจำเป็น
ของหลักสูตรและสถาบัน
2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
รายการตรวจสอบ
1. มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนทีช่ ดั เจน [1]
2. มีกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ [2]
13. ข้อมูลป้อนกลับจากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ (Stakeholders
Feedback)
AUNQA นิยามว่าคุณภาพ หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้ประโยชน์ ซึง่ ต้องมีระบบการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เกณฑ์การพิจารณา
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินหลักสูตร และ
การประเมินรายวิชา โดยการมีสว่ นร่วมของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ (เช่น
ผูก้ ำหนดนโยบาย นายจ้าง นักศึกษา และศิษย์เก่า เป็นต้น)

รายการตรวจสอบ
1. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบทีเ่ หมาะสม
2. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
อย่างเป็นระบบทีเ่ หมาะสม
3. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรอย่างเป็น
ระบบทีเ่ หมาะสม
14. ผลผลิต (Output)
การประเมินระบบการประกันคุณภาพไม่ใช่การพิจารณา
เฉพาะคุณภาพของกระบวนการดำเนินงานเท่านั้น แต่ต้อง
พิจารณาผลผลิตด้วย สิง่ แรกสุดต้องพิจารณาว่าผูส้ ำเร็จการศึกษา
บรรลุมาตรฐานที่คาดหวังหรือไม่ มีผลการเรียนรู้ ได้รับความรู้
ทักษะ และเจตคติตามทีค่ าดหวังหรือไม่
เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตประเมินได้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการ อาจดูได้จากประสิทธิภาพของการจัดดำเนินการ
คุณภาพของผลผลิตจึงพิจารณาได้จากอัตราการสำเร็จการศึกษา
และอัตราการออกกลางคัน ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาโดยเฉลีย่
และความสามารถในการทำงานของผูส้ ำเร็จการศึกษา
การวิจัยเป็นผลผลิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการจัด
การศึกษา ระดับของกิจกรรมการวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษา
อาจพิจารณาได้จากเงินสนับสนุนการวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั ซึง่ ต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์
เกณฑ์การพิจารณา
คุ ณ ภาพของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้
ทีค่ าดหวัง และความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต กิจกรรมการวิจยั ของ
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
รายการตรวจสอบ
1. อัตราการสำเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพึงพอใจ และอัตรา
การออกกลางคันอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
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2. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาโดยเฉลีย่ เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ
3. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
4. ระดับกิจกรรมการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ใน
ระดับทีน่ า่ พึงพอใจ
15. ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ (Stakeholders
Satisfaction)
หลังจากการประเมินปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ต้องวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ ซึง่ ต้องมีระบบ
การเก็บรวบรวมและวัดความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ ข้อมูล
ที่รวบรวมได้ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
คุณภาพการดำเนินงาน และระบบการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การพิจารณา
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์มคี วามพึงพอใจต่อหลักสูตร และคุณภาพ
ของผูส้ ำเร็จการศึกษา
รายการตรวจสอบ
1. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู ้ ไ ด้ ร ั บ ประโยชน์ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ทีน่ า่ พึงพอใจ
จากทีไ่ ด้นำเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมาตัง้ แต่ฉบับที่ 282
ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 คงจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
และประกันคุณภาพหลักสูตรต่างๆ รวมทัง้ เป็นการเตรียมพร้อม
เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพในอนาคต
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ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 36 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ขณะนีค้ รบ 3 ปีของการประกาศใช้
กฎกระทรวงฯ แล้ว คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.) ได้จดั ทำประกาศ กกอ. เรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกสถาบันและคณะวิชาเพื่อเข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็น 2 แนวทาง คือ การติดตามตรวจสอบ
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) และการติดตามตรวจสอบ
โดยเข้าตรวจเยีย่ มในพืน้ ที่ ดังนี้
1. การคัดเลือกสถาบัน/คณะวิชาเพือ่ ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ CHE QA Online มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ คัดเลือกสถาบัน/
คณะวิชาที่ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 และ 2555 ตามระบบ CHE QA Online สำหรับองค์ประกอบที่ 2
ด้านการผลิตบัณฑิต อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป โดยมีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 3.51 และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจยั อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป โดยมี
ค่าคะแนนตัง้ แต่ 3.51 สำหรับคณะทีเ่ ปิดสอนบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะทีไ่ ม่มบี ณ
ั ฑิตศึกษาให้ใช้ผลการประเมินด้านการวิจยั ระดับพอใช้
โดยมีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 3.01 ขึน้ ไป ทัง้ นีผ้ ลการประเมินอภิมานต้องไม่ปรากฎข้อบ่งชีท้ ผ่ี ดิ ปกติในการประเมินตามระบบ CHE QA Online
ทีน่ า่ จะทำให้ผลการประเมินทีแ่ ท้จริงมีคา่ คะแนนน้อยกว่าทีก่ ำหนดข้างต้น
2. การคัดเลือกสถาบัน/คณะวิชาเพือ่ ติดตามตรวจสอบโดยเข้าตรวจเยีย่ มในพืน้ ที่ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.1 คัดเลือกสถาบัน/คณะวิชาทีผ่ ลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 หรือ 2555 ตามระบบ CHE Qa Online
ในระดับคณะ/สถาบัน ได้คา่ คะแนนน้อยกว่าทีก่ ำหนดในข้อ 1
2.2 คัดเลือกสถาบัน/คณะวิชาที่แม้ว่าผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 ตามระบบ CHE QA Online
ในระดับคณะ/สถาบันได้คา่ คะแนนตามข้อ 1 แต่การประเมินอภิมานปรากฏข้อบ่งชีท้ ผ่ี ดิ ปกติในการประเมินตามระบบ CHE QA Online
ทีน่ า่ จะทำให้ผลการประเมินทีแ่ ท้จริงมีคะแนนน้อยกว่าทีก่ ำหนดข้างต้น
การเรียงลำดับความเร่งด่วนในการเข้าตรวจเยีย่ มในพืน้ ที่ มีแนวทาง ดังนี้
1. คัดเลือกสถาบัน/คณะวิชาเพือ่ เข้าติดตามตรวจสอบในพืน้ ที่ ในปีงบประมาณ 2556 เมือ่ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 ตามระบบ CHEA Online ในระดับคณะ/สถาบันสำหรับองค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิตน้อยกว่า 3.01
และ/หรือองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจยั มีคา่ น้อยกว่า 2.51
2. คัดเลือกสถาบัน/คณะวิชา ทีม่ ลี กั ษณะตามข้อ 2 ทีย่ งั ไม่ได้เข้าตรวจติดตามตรวจสอบในปีงบประมาณ 2556 เพือ่ เข้าติดตาม
ตรวจสอบในปีงบประมาณ 2557
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