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Education Quality Assurance? 

 

สภาพห้องเรียนปัจจบุนั นกัเรียนไมไ่ด้เรียนอยู ่นกัศกึษาเลน่มือถือ อาจารย์ก็สอนไป แตน่กัศกึษาไมส่อนใจ ถ้าสภาพเป็นนีจ้ะ

ประกนัไมไ่ด้ อาจารย์จะต้องค านงึถึงและคิดให้ออกวา่ คณุภาพการศกึษา คืออะไร ต้องคิดให้ออกก่อน ถึงจะรู้วา่จะท าอยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น จะสร้างแก้วให้มีคณุภาพอยา่งไร ห้องเรียนที่มคีณุภาพจะเป็นอยา่งไร คณุภาพการศกึษาหมายถงึอะไร 

ยกตวัอยา่งเช่น การสร้างห้องประชมุ ต้องรู้วา่ ห้องประชมุจะสร้างขึน้มาเพื่อประโยชน์อะไร ควรมี functional อยา่งไร  

 

 

 

 

 



 

 

การวดัคณุภาพมกัจะท าโดยการวดัผล 

 

การสอบเป็นการวดัคณุภาพของการเรียน เพื่อความยตุิธรรมนะ เพื่อท าให้การสอบมีความยตุิธรรมที่ต้องท าการปีนต้นไม้ต้นนี ้ 

อาจารย์จะหาเคร่ืองมือวดัอยากมาก เพราะนกัศกึษามคีวามหลากหลาย อาจารย์จะใช้ระบบอะไรเพื่อท าให้นกัศกึษามี

ความสามารถใกล้เคียงกนั โดย การก าหนดคณุสมบตัิในด้านการคดันกัศกึษาแรกเข้าเรียน และคดันกัเรียนทีเ่หมาะหรือ

ใกล้เคยีงกบัความต้องการของแตล่ะหลกัสตูร 



 

Separate subject วิธีการสอนจะให้เรียนอะไร จะท าการใสว่ิชาไปเร่ือยๆ ปัญหาคืออะไร นกัศกึษาสอบเสร็จจะพบเอกสารอยู่

หน้าห้อง ขอให้ผา่นตรงนีไ้ปก่อน สะสมวิชาไปเร่ือยๆ แตไ่มม่คีวามสมัพนัธ์ระหวา่งวชิา โดยนกัเรียนบงัเอิญเกิดมาพร้อมกนั 

เมื่อจบแล้ว ท าการวดัผลแบบ O-Net A-Net แล้วท าการตตีราบาร์โค้ดวดัจากข้อเขียนอยา่งเดียว จากรูปบางคนเรียนกลางวนั

เรียนดีมาก แตบ่างคนเรียนกลางคืนนา่จะดีกวา่ ดงันัน้ควรจดัการเรียนให้เหมาะสม  

 



 

 การประกนัคณุภาพ  

 การท่ีมหาวิทยาลยั ตอนนีก้ าลงัผลติบณัฑิต แตม่หาวิทยาลยัจะท าอยา่งไรเพื่อควบคมุคณุภาพ จากรูปเป็นชิงช้าที่

บริษัทจะท าขาย ภาพเป็น vision ของผู้ประกอบการ โดยสถาปนิกก็จะออกแบบ โดยมองหลกัสตูร เป็น product นกัศกึษา

ไมใ่ช่ product แตผู่้ เรียนเป็น ลกูค้า เพราะผู้ เรียนมาก shopping หลกัสตูร สมยัก่อนมหาวิทยาลยัเลอืกนกัศกึษา แตปั่จจบุนั

นกัศกึษาเลอืกมหาวิทยาลยั สดุท้ายอยูท่ี่พอ่แมเ่ลอืกใกล้บ้านดี สมยัก่อนต้องไปดผูลสอบ Entrance หลกัสตูรหลกัร้อย 

ปัจจบุนัระดบัปริญญาตรี มีก่ีหลกัสตูร ตกลงใครเลอืกใครนกัเรียนเลอืกมหาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัเลอืกนกัเรียนจึงท าการ

เปิดรับหลายรอบจงึได้ นกัเรียนมาแบบหลากหลาย ดงันัน้จึงได้นกัเรียนมาไมค่อ่ยสอดคล้องกบัคณุสมบตัิที่ก าหนดไว้แรก

รับเข้า  

- ออกแบบโดยนกัออกแบบ 

- เน้นความปลอดภยั 

- ลดบางเร่ือง 

- เน้นทางด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

- ออกแบบหลกัสตูรเป็นชิงช้าอยูก่ลางต้นไม้ 

- ผลติออกมาเป็นชิงช้าครอบต้นไม้ 



- สดุท้าย ผู้ประกอบการต้องการสิง่ที่เหมาะสมกบับริษัทแบบรูปสดุท้าย ต้องการท างานเป็น และงา่ยที่จะใช้งาน 

แตไ่มต่รงกบัความต้องการของหลกัสตูรรูปแรก ดงันัน้ การประกนัคณุภาพโดยที่ไมไ่ด้ดเูลยวา่ ลกูค้าต้องการ

อะไร หลกัสตูรไมป่ระสบผลส าเร็จ ไมม่ีคนมาเรียน เช่น ชว่งนีม้กีารสร้างรถไฟฟ้ามากขึน้เร่ือยๆ แตม่ีหลกัสตูร

หลายสตูรที่สอนแตไ่มม่ีคนเรียน  ค ำศพัท์ Customer, stakeholder  

 การท่ีเราผลติหลกัสตูรออกไป เรามีคู่แขง่จ านวนมาก ตวัอยา่งเชน่ พดูถึง มาเลเซีย อินโดนีเซยี เวยีดนาม เขามอง 

outcome base education จริงๆ ถ้ามหาวิทยาลยัไมพ่ฒันา การแขง่ขนัสงูมาก เพราะตอนนี ้AEC มาแล้วเร่ิมรับคน สลีงักา 

อินเดีย งานบริการอยา่ไปสูฟิ่ลปิปินส์ หรือพมา่ โดยขณะนี ้ODEC ก าลงัวดั Learning Outcome ส าหรับในตา่งประเทศ 

Base on Quality frame work อยา่งเช่น K12 เหมือน USA แต ่ม.4 ของเขาสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลยัได้เลย เกณฑ์

ภาษาองักฤษสามารถใช้เพื่ออธิบายแรงบนัดารใจได้เป็นภาษาองักฤษ (inspiration) การเป็นวิศวกรรม สามารถอธิบายแบบ

ได้เป็นระดบัความสามารถ (Descriptor) ถ้าเป็นประเทศไทยจะเขียนแค ่มีคณุภาพ แตต้่องอธิบายเพิ่มต้องอธิบายให้ชดัเจน 

เช่น สามารถด าเนินการแก้ไขข้อขดัแย้งภายในองค์กร ควรระบเุป้าหมายในการผลติให้เกิดความชดัเจน เพื่อให้ทราบแนวทาง 

การประกนัคณุภาพ ไมใ่ช่  checklist 

 

 



ด้านหลงัเป็น PDCA การประกนัคณุภาพจะต้อง มีการท างานอยา่งเป็นระบบ เช่นต้องมี Input process output 

เช่น เมื่อนกัศกึษามาเรียนกบัเราแล้ว วา่ นกัศกึษาจะต้องสามารถอธิบายแรงบนัดานใจของเขาได้ เมื่อจบ 4 ปี ถ้าไมไ่ด้จะท า

อยา่งไร ในสว่นของการรับนกัศกึษา รับรอบหนึง่รอบสองได้วดัหรือไม ่วา่คณุสมบตัิสอบคล้องหรือไมก่บัคณุสมบตัิ 

มหาวิทยาลยัมีระบบจ านวนมากเช่น ระบบรับเข้า ระบบการจดัการเรียนการสอน ระบบการวดัผล แตก่่อนจะมีระบบจะต้อง

ทราบก่อนวา่ จะผลตินกัศกึษาแบบไหน และสอดคล้องกบัความต้องการของ stakeholder หรือไมอ่ยา่งไร 

 

วิธีการประกนัคณุภาพ มีหลายแบบเช่น การประกนัคณุภาพภายใน ภายนอก และการรับรอง แตป่ระเทศไทยปนกนั 

โดย internal เช่น Monitor – มีลงิก่ีตวั มีปลาทองก่ีตวั จากนัน้ต้อง Evaluation โดยการวิเคราะห์วา่มีปลาทองมาก จะต้อง

ท าการเพิ่มปัจจยัทางด้านแขนขา และด าเนินการ Improvement เพื่อท าให้นกัศกึษาได้ศกัยภาพตามความต้องการของ

หลกัสตูร ในการจดัการสอนควรดดู้วยวา่ นกัศกึษาแตล่ะคนมคีวามรู้พืน้ฐานก่อนมาเรียนอยา่งไรบ้าง เพื่อท าให้การจดัการ

เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน ถ้าเป็นผู้บริหารจะต้องหาเคร่ืองมือเพื่อท าให้อาจารย์รับรู้ข้อมลูพืน้ฐาน

ของนกัศกึษาก่อนการจดัการเรียนสอนก่อน เพราะถ้าไมท่ า ก็จะเกิด garbage in จะท าให้เกิด garbage out โดยท าการเก็บ

ข้อมลูของนกัศกึษาเสมอ เป็นแบบ IQA  



ส าหรับ EQA อาจจะดเูพื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลยั ในด้านการด าเนินการ เช่น Automation จึงท าให้เกิดผลลพัธ์ 

เป็นแบบนัน้ ธนาคารกรุงเทพมีกระบวนการท างานอยา่งไร ธนาคารกรุงไทยจะท าการปรับกระบวนการ เพื่อท าให้เกิดความ

แตกตา่ง โดยเน้นการเทียบเคียงกระบวนการ (Bench marking)  

ส าหรับคนท่ีต้องการรับรอง ต้องท าอะไรที่มีความแตกตา่งเทา่นัน้เช่น ISO 9000 ยกตวัอยา่งเช่น ถ้านกัศกึษาจะไป

เรียนตอ่ตา่งประเทศ จะต้องได้รับการรับรอง TOEFL หรือ TOEIC เป็นต้น เป็นแบบ Accreditation เพื่อให้ได้ความแตกตา่ง

ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศแบบนัน้  

 

การจดัท าเอกสารก็ยงัคงมีอยู ่จะใช้ระบบประกนัแบบ CUPT QA ก็ยงัต้องท าเอกสารอยู ่แตจ่ะท าการเน้นระบบ

มากกวา่ โดยเน้นตอบสนองความต้องการของ สงัคม ประชาคม หรือ stake holder 



 

 กฎหมายถกูประเมินโดย สมส. + สกอ. โดยคยุกนั 2556 เร่ิมต้นชดุแรก โดยเร่ิมต้นแตย่งัเกิดความซ า้ซ้อน 

โดยบางมหาวิทยาลยั ต้องการไป EdPEx โดยมีมหดิล และมหาวทิยาลยั (CUPT QA2) มอ. มข. NIDA มหิดล-> AUN-QA + 

EdPEx โดยปัจจบุนัจะไมใ่ช้ EdPEx แบบแปลจากจฬุา แตจ่ะใช้เลม่ใหมข่อง AUN QA  

 AUN QA เป็นแบบ แฟรงเกน สไตล์ เพราะรวมตวับางชีจ้าก สกอ และสมส ในสว่นของเอกสาร 

document เป็นเอกสาร เป็นวีดโีอ เป็นโปรแกรมฐานข้อมลู โดยเน้นการ monitor ให้ได้ วิศวะจะใช้ APEC แตบ่ริหารธุรกิจจะ

ใช้ ANCSB จะใช้เกณฑ์ไหนก็ได้  



 

 ระบบ CUPT QA 2558 ต้องประกอบด้วย ส าหรับคณะและสถาบนั ตวับง่ชีห้ลกั 13 ตวับงชี ้เลอืกท า 3 ตวั 

เป็นไปตามบริบทของแตล่ะมหาวิทยาลยั แตต้่องผา่นสภามหาวทิยาลยั และใช้ตวัวดัเดียวกนั 7 ระดบั ส าหรับระดบัหลกัสตูร 

ท าองค์ 1 ก ากบัมาตรฐาน เพื่อท าการตรวจทกุปี สว่นองค์ที่ 2 AUN-QA v3 ท าตามระบบเหมือนเดิมทกุปี โดยข้อมลูจะต้องมี

อยา่งน้อย 3 รุ่น 3 ปี เพื่อการ monitor เพื่อตรวจสอบไปเร่ือยๆ เพราะจะท าการด ูtrend ได้ เพื่อท าการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

(improvement) เช่น มหาวิทยาลยัมีแต ่Data แตไ่มใ่ช่เป็น Information คือ ข้อมลูที่ยงัไมผ่า่นการประเมินผล ในสว่นของ

องค์ 2 ของ AUN-QA v.3 จะท าการสง่ สกอ. แตจ่ะท าการสง่เป็น pdf   

 

 

 

 

 

 



 เกณฑ์หลกัมาตรฐานสตูร 48 เป็น 58 ถ้าเป็น ป.ตรี จาก 5 เป็น 3 คน ซ า้กนัได้ตาม Qualify โดยมีเพียง 11 ข้อ

เทา่นัน้ ส าหรับผลการประเมิน เป็นไปตามนัน้หรือเปลา่ และต้องด าเนินการทกุปี ตามกฎหมายซึง่ได้ประกาศในราชกิจจา

เรียบร้อยแล้ว โดย ทปอ. เห็นด้วยควรมมีาตรฐานหลกัสตูร แตไ่มเ่ห็นด้วยกบัเนือ้หาภายใน  

 องค์ประกอบที่ 1 ก าหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” ถ้าครบ ก็ไมเ่ป็นไปไร แตถ้่าไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ควรจะมี

เหตผุล เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร โดยต้องแจ้งความจริง การไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ไมไ่ด้หมายถึง การผลติบณัฑิตไม่

มีคณุภาพ ดงันัน้ ถ้าระบบของมหาวิทยาลยัปกปิดไว้ cupt qa จะไมม่ีประโยชน์ เพราะการเก็บข้อมลูไมถ่กูต้อง monitor ไม่

ถกูต้อง จะท าให้การ evaluate ไมถ่กูต้อง 

 เกณฑ์มี 7 ระดบั 

1. Absolutely Inadequate ระบบยงัไมม่ี ยงัไมม่ีระบบสนบัสนนุให้ดีขึน้ ไมเ่คยเก็บเลยมเีดก็ก่ีคน จบก่ีคน เรียนก่ี

คน 

2. มีระบบหมดเลย มีข้อมลูแล้ว การด าเนินการมมีากแตห่าสาระไมไ่ด้ 

3. มีจดัระบบ ระเบยีบ ผลลพัธ์การด าเนินการยงัไมแ่นไ่มน่อน 

4. บางคนบอกวา่ ผา่น มีระบบการเก็บข้อมลู มีการวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูน าไปสูก่ารปรับปรุง ผลลพัธ์สม ่าเสมอ 

consistency แตไ่มไ่ด้หมายถึง ผลลพัธ์ดี หมายถึงระบบท่ีท างานตามที่มนัควรจะเป็น 

5. ไมไ่ด้หมายถึง นกัศกึษาเพิม่ขึน้ เช่น มีการรับเด็ก ถงึวนันี ้มกีารแจ้งเตือนวา่ นกัศกึษาอาจะไมพ่อ ดงันัน้ จะได้

นกัศกึษาที่คณุภาพไมด่ี จะต้องท าการเตรียมความพร้อมมากขึน้ 

6. เด็กมศีกัยภาพที่จะไปหางานท า Enhancement มีความสามารถที่จะหางานท าได้ เช่น นกัศกึษาจบการศกึษา

แล้วอาจจะพกัผอ่นก่อน หลงัจากนัน้ถึงจะไปหางานท า ดงันัน้ จะวดัที่ 1 ปี อาจจะไมไ่ด้ แตน่กัศกึษาที่จบไปแล้วมี

ความสามารถจะไปหางานท าได้อยู ่การท างานนีไ้มไ่ด้บอกวา่ เดก็เกง่ แตบ่อกวา่ ระบบดี สง่ผลท าให้ได้นกัศกึษามี

คณุภาพ ส าหรับรายงาน ไมม่กีารเปิดเผย เพราะรายงานจะถงึผู้ทีเ่ก่ียวข้องเทา่นัน้ ดงันัน้ ตวัเลขที่ประเมิน ไมใ่ช่

สาระ ควรตัง้เป้า 1 ไว้ก่อน เพื่อสง่สญัญาณให้ผู้บริหารวา่ คณุต้องลงมาชว่ย เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง เพราะ

ระบบมุง่หวงัให้เกิดการปรับปรุงเทา่นัน้ 

7. ……………….. 

 

 

 

 

 

 



IQA slid ที่ 19 

Input (A) ->Process (B) -> Output (C) 

ครูผู้สอน Need อะไรบ้าง ,มหาวทิยาลยั Need อะไรบ้าง , อตุสาหกรรม Need อะไรบ้าง เช่น ต้องการคนที่ออกไป

ท างานแล้วท างานได้ด้วยต้นเอง และนัน้คือ need ดงันัน้ควรเอามาใส ่need ของนกัศกึษา ไมรู้่สาขาไหน ไมรู้่ท างานในสว่น

ไหน แตต้่องใส ่graduate competency  โดยจะต้องน ามาใสใ่นสว่น graduate outcome นอกจากนัน้ สกอ.จะบอกวา่ 

need จ านวน 5 ด้าน ส าหรับ อาจารย์ Academic excellence มารวมกนั โดยท าการ Map เข้าสูร่ายวิชาในหลกัสตูร  

ปี 1-2 ดงันัน้ LO เป็น basic Knowledge 

ปี 3-4 ส าหรับ การเรียนรู้ไมค่วรก าหนดขัน้ตอน 1,2,3….4 ไมช่่วยท าให้เขาท างานได้ด้วยตนเอง  

การก าหนดคณุสมบตัิจะต้องท าการวดัผลประเมินผลด้วย เพื่อท าการวดัประมวลผลสิง่ที่สอนเสมอ และสอดคล้องกบัการวดั 

LO โดยจะวดัน า้หนกั จะเอาตราชัง่ ถ้าจะวดัสว่นสงู จะต้องวดัโดยไม้เมตร การวดัผลประเมินผลจะเป็นแบบ Constructive 

alignment จะต้องไมว่ดั แอร์เยน็ไหม? ซึง่ไมช่ว่ยอะไรเก่ียวกบัการเรียนการสอน ท าครัง้เดยีวไมเ่สร็จ โดยจะต้องไมม่ีการตัง้

เป้าได้ 7 ภายใน 1 ปี ถ้ามีท า lab เป็นสิง่ที่ดี ถ้าท าแล้วจะได้ผลลพัธ์ดี อยา่ให้ Instruction ทัง้หมด ต้องให้นกัศกึษาได้คิดเอง

บ้าง เป็นตวัอยา่งทีด่ี และต้องตอบ stake holder ได้หรือไม ่ถ้ามคี า comment วา่ถ้าอาจารย์จะสอนแบบนีจ้ะมีสิง่แวดล้อม

คือ Internet  จะเป็น need ใหมข่องเราอีก 

 

Slid ที่ 21 

 C1: การรับและการส าเร็จ 

 C2: มหาวิทยาลยัสงฆ์ ไมต้่องวดัการได้งานท า หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแทน 

 C3: คณุภาพบณัฑติ บางครัง้ไมว่ดัแตเ่ฉพาะจบมาภายใน 1 ปี แล้วได้งานท า 

 C4: ผลงานผู้ เรียน ปริญญาตรี ได้รับรางวลั ท ากิจกรรม ดงันัน้ ผลงานผู้ เรียนไมเ่ป็นเพียงแค ่publish แตไ่มใ่ช่ได้รับ

รางวลั the star  

 C5: คณุสมบตัิอาจารย์ เช่น ปธ.9 ของสถาบนัสงฆ์ มีผู้พิพากษา มีความเช่ียวชาญด้านอื่นๆ 

 C10: ได้รับการพฒันาอาจารย์ตามบริบทของหลกัสตูร 

 C7: การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร ผา่นแตไ่มม่ีข้อมลู อาจจะได้คะแนน 1 เทา่นัน้ QA ได้ท าการก ากบัหรือยงั  

 



 กลุม่ผู้บริหาร 

 C.10  

 C.11: อาจารย์มีระบบรับข้อมลู feed back จากนกัศกึษา อาจารย์ ผู้ใช้บณัฑิต ผู้บริหาร ศษิย์เก่า ก็ใช่ เป็นเร่ืองของ 

feedback system บางทีไมเ่คยคยุกบัศษิย์เกา่ ไมเ่คยคยุกบัผู้ประกอบการ เช่น มีระบบจะรับข้อมลู feed back ในวงกลม 
stakeholder 

 C13-14: วฒันธรรมจะเป็นอะไร เช่น วฒันธรรมสเีขียว การช่วยเหลอืกนั พี่น้อง วฒันธรรมไมใ่ช่ประเพณี 

 

 C2: การได้งานท าของบณัฑติ เอาไว้ด ูtrend ไมม่ีกรอบ/ไมม่ีตัง้การเงินวา่ต้องได้ 50000 บาทหรือเปลา่ 

 FTES -> ขึน้อยูก่บัลกัษณะการสอน 

 S2 เก็บ Student mobility  

 C9. เป็นตวั Indicator จะเป็นตวัวดัวา่ ได้ด าเนินการตามนัน้หรือไม่ 

 

OP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C1. การรับและได้งานท า  

เช่น บริการชมุชน ถ้ามีแตข้่อมลูจะได้ระดบั 2 แตย่งัวดัไมไ่ด้ หรือตัง้เป้านกัศกึษาจะท างานในตา่งประเทศ แตไ่มม่ใีน

แบบสอบถามเลย ไมเ่คยรู้เลยวา่ นกัศกึษาท างานตา่งประเทศ 

 เร่ิมเก็บละ นกัศกึษาออกชมุชน การท างานสาธารณะประโยชน์ หรือมีนกัศกึษาท างานท่ีตา่งประเทศ ก่ีคน แตป่รากฏ

วา่ นกัศกึษาไมม่ีไปท างานตา่งประเทศเลย วิเคราะห์แล้ว ได้ระดบั 3 แตถ้่าตา่งประเทศมีปัญหา ก็ยงัไมไ่ด้ 4 ควรมีการ

วิเคราะห์แนวโน้มทัง้ภายในและภายนอก หรือการมีเดก็น้อย เพราะหลกัสตูรเราไม ่attractive แล้ว การปรับตวัไมด่ี อาจจะ

เก่ียวกบั core value การได้งานท าของบณัฑติ อาจจะเขียนได้วา่ หมายถงึอะไร ดไูด้จากไหน ท าการ define ใน OP ก็ได้ 
Dynastic question  

 OP ใครควรเป็นคนเขียน ควรมีการตัง้ทมีเขียน แตผู่้บริหารควรจะรับทราบในด้านการด าเนินงาน ในสว่นของ

หลกัสตูร หลกัสตูรก าหนดเป้าหมายเองได้หรือไม ่ก าหนดแล้วคณบดีควรจะรู้หรือไม ่ 

 

C3. ก าหนด ELO แล้ว ตกลงนกัศกึษา ได้คณุภาพตามทีก่ าหนดไว้หรือไม ่โดยปกตจิะสง่แบบประเมินไปท่ีผู้ใช้ 5 ด้าน หลกัสตูร

มีการ survey และรับรู้ขอมลูจากการ survey  มีการวิเคราะห์หรือไม ่มีงานท าก่ีคน มคีนไปเรียนตอ่ก่ีคน ถ้ารู้แล้ววา่ได้ ท า

อยา่งไรให้ดีขึน้ ถ้าไมไ่ด้ท าอยา่งไร  

 

C.4 ผลงานของผู้ เรียน เช่น สิง่ประดิษฐ์ ออกบริการชมุชน เช่น คอนกรีตพลงัช้าง จะต้องมีกระบวนการค้นคว้า ไมไ่ด้รางวลัแต่

เข้าแขง่ขนั เราจะให้รางวลัส าหรับอาจารย์และลกูศษิย์ การควบคมุโปรเจ็ค การให้ค าแนะน าเขา การพาเด็กออกไปดโูรงงาน 

วนัเดือนปีทีเ่ผยแพร่ อยูใ่นรูปแบบได จดทกุหลกัสตูรไปเร่ือยๆ แยกตามหลกัสตูร การท าบตูโชว์ผลงานส าหรับนกัศกึษา แต่

ไมใ่ช่การให้นกัศกึษาโยธา มายืนร้องเพลง เพราะตอบ LO ไมไ่ด้ ได้รางวลัจากแหลง่ตา่งๆ เข้าประกวดระดบัชาติ นานาชาติ 

 

C5. คณุสมบตัิอาจารย์ competency ในด้านการจดัการเรียนการสอน สอนเป็นไหม ออกข้อสอบเป็นไหม เช่น อาจารย์เก่ง

มาก แต ่deriver ไมเ่ป็นเลย อาจารย์ออกข้อสอบบอกวา่ “ง่ายมาก” แตเ่ด็กบอกวา่ “อยากมาก” เพราะอาจารย์ top ของ 

top ของ top เลยคิดแบบนัน้  

 การวเิคราะห์ผล ถ้าอาจารย์พเิศษ head ก็เยอะ สว่น FTE ก็เยอะหมายถึง อะไร ถ้าอาจารย์ข้างนอกเยอะมากจะ

หมายความวา่อยา่งไร บางหลกัสตูรมีอาจารย์พิเศษเยอะมาก สอนเยอะมากหมายความวา่อยา่งไร อาจารย์บางทา่นอยู ่3 

หลกัสตูร ท างานอยา่งไร เช่น ตรี 30% โท 30% เอก 40% เป็นอยา่งไร  



 อาจารย์ part-time อาจารย์ภายนอกมาคมุวิทยานิพนธ์ มาช่วยสอนบางสว่น, การคงอยูข่องอาจารย์ เพื่อเตรียม

ความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่จะเกษียณ, FTE สดัสว่นของนกัศกึษา/อาจารย์ ควรดคูณุภาพของนกัศกึษา ไมจ่ าเป็นต้องเป็น 1 

: 20 เหมาะส าหรับการพฒันานกัศกึษาหรือไม ่research outcome เหมาะสมหรือไม ่อธิบายได้หรือไมว่า่ เกิดอะไรขึน้  

 

C6. ผลงานอาจารย์กบัผลงานเดก็ เป็นผลงานเดียวกนัก็ได้ ผลงานควรให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง ถ้าก าหนด OP เป็น

สถาบนัวิจยั แตผ่ลงานกลบัมีแตภ่ายในเทา่นัน้ จะอธิบายอยา่งไร  

ผลงานของอาจารย์แยกตามหลกัสตูร อาจจะเกิดความซ า้ซ้อน ถ้าอาจารย์อยูใ่นหลายหลกัสตูร อาจจะเกิดความ

ซ า้ซ้อน อาจจะมีการรวมการวิเคราะห์ในลกัษณะของภาควิชาได้ 

 

C7. การก ากบัมาตรฐาน ตกลงหลกัสตูรรู้สถานะตวัเองไหม บางทหีลกัสตูรไมไ่ด้คนสกัที คณะสถาบนัก าหนดเกณฑ์เคร่งครัด

เกณฑ์ไปหรือไม ่หรือการประเมินหลกัสตูรอยูใ่นระดบั 4 หมดเลย ก็ไมม่ีปัญหาอะไร 

 

C8. คณะกรรมการดโูดยการท า Self-Survey ส าหรับสภา ควรน าผลมาวเิคราะห์ให้ชดัเจน เวลาประเมินแล้ว ท างานตาม พนัธ

กิจ เตม็ที แตผ่ลการประเมินตรงข้ามกนั   

 การประเมินจะใช้การประเมินแบบ 1-5 ก็ได้ แตจ่ะน าต้องผลที่ได้มาวเิคราะห์ตามเกณฑ์ 1-7 อีกครัง้หนึง่ 

C9. ดตูาม สกอ.เลย ตวัอยา่งเชน่ ความเสีย่งด้านภยัแล้ง หรือการเปิด-ปิด เทอร์ม บางทีเราแก้ไขไมไ่ด้ ความเสีย่งด้านการรับ

นกัศกึษาไมไ่ด้คณุสมบตัิตามต้องการเช่นได้ ปลาทองมาก ได้ลงิน้อย แตต้่องผลตินกัศกึษาให้ปีนต้นไม้ จะท าอยา่งไร  

 - การบริหารความเสีย่ง ต้องดทูี่ OP เช่น เน้นการเรียนการสอน หรือเน้นวิจยั ความเสีย่งควรเป็นไปตามนัน้  

 - การประเมินข้อนีม้ีสว่นของการพฒันาบคุลากร แตผ่ลลพัธ์อาจจะไปซ า้ซ้อนกบั C10 ควรมีการพิจารณาแบบมีเหตุ

และผล แตค่วรสอดคล้องกนั 

 - การประเมินแยกเป็น ประธานหลกัสตูรคนเดียว หวัหน้าภาคคนเดียว คณบดีคนเดียว ใช้ผลการประเมินผู้บริหารมา

วิเคราะห์ 

C10. การพฒันาจะต้องท ากบัคนทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุ แตก่ารพฒันาจะต้องสอดคล้องกบัสายงานการพฒันา ของ

เขาซึง่เป็นการพฒันาตามหน้าที่  การอบรมสมาธิ ก็เป็นไปได้เพื่อท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ ท าได้ดียิ่งขึน้ เหมือนฝึกภาษาองักฤษ 

เพราะต้องตอบให้ได้วา่ มาท าเพือ่อะไร 



 - มีข้อนีเ้พิ่ม เพราะให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากร 
 

 

C11. ข้อมลูป้อนกลบัจาก อาจารย์ นกัศกึษา ศษิย์เก่า ผู้ประกอบการ จะต้องอนัท่ีเป็นสาระส าคญั  เช่น ศิษย์เกา่ หลกัสตูรยงั

ไมไ่ด้ท า คณะเป็นผู้ท า ตกลงมกีารติดตอ่กบัศษิย์เก่า หรือไม ่อยา่งไร จะสง่ผลตอ่หลกัสตูรอยา่งไร ระบบ feed back ไมใ่ช่ 

survey อยา่งไร ต้องไมใ่ช่ personal contact เพราะถ้าใครคนใดคนหนึง่ตดิตอ่ ถ้าอาจารย์คนนัน้ไมอ่ยู ่จะท าให้ไมเ่กิดการ 

feed back แบบเป็นระบบ lab เก่าแล้ว บางเร่ือง ไมเ่คยสอนเลย บางทีจะต้องถามไปหาบคุคลที่เก่ียวข้อง 

 

C12. การบริการวชิาการ ลงชมุชนท่ีไหน การบริการเน้นทกุภาคสว่น ไมใ่ช่อาจารย์ท าอยูฝ่่ายเดยีว เจ้าหน้าที่ไมเ่คยท าเลย 

นกัศกึษาไมเ่คยท าเลย งานเหลา่นีง้านกิจการนกัศกึษาท าได้เลย งานการค้า ท าได้เลย ท ารางวดัได้เลย ส ารวจดิน เพราะมี 

equipment มี lab กระบวนการท าให้นกัศกึษาได้ท าด้วย เกิดการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น  ข้อสงัเกตควรจะต้องสะท้อน

วิสยัทศัน์ของคณะ มหาวิทยาลยั จะต้องสอดคล้องกบั OP ด้วย  

C13. ศิลปวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมสเีขียว อยา่สบัสนวฒันธรรมกบัประเพณี แตอ่ยา่ไปเอารดน า้ด าหวัแล้ว ตรงนัน้ได้คะแนน 

7 โดยเราต้องการให้เด็กเป็นอยา่งไร เช่น ต้องการวฒันธรรมไทย-เยอรมนั และเราได้สง่เสริมให้อาจารย์ นกัศกึษา เจ้าหน้าที่

เป็นอยา่งนัน้หรือไม ่ท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมขององค์กรในท่ีสดุ 

 

การประเมิน 

- การก ากบัมาตรฐาน ท าทกุปี ตรวจทกุปี 

- AUN QA หรือ CUPT QA จะต้องท า Program Profile เสมอ ท าได้เทา่ไหร่ สง่เทา่นัน้ทกุปี แตจ่ะท าการประเมินทกุรอบ 5 

ปี 

- การประเมิน อยา่ตรวจงานตนเอง conflict of interest  

- ระดบัคณะสถาบนั ใช้ผู้ประเมินอยา่งน้อย 3 คน อยา่งน้อยนอกคณะจ านวน 2 คน  

- ระดบัสถาบนั อยา่งน้อย 5 คน มาจากภายนอก อยา่งน้อย 3 คน up 

ในสว่นของ Tier 2  

-  จะสอนวิธีการตรวจ เอกสารเป็นอยา่งไร  

  


