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ประจําป�การศึกษา 2562 ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใช#เป2นแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของคณะ ซ่ึงจะใช#ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2562  โดยใช#เกณฑ�การประกันคุณภาพท่ี
ครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และรวมเรียกว'า The Council of University Presidents Quality 
Assurance (CUPT QA)  

 

แนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA ประกอบไปด#วย 2 องค�ประกอบคือ องค�ประกอบ
ท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. และองค�ประกอบท่ี 2 การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ� AUN QA ระดับหลักสูตร ส'วนแนวทางการประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันใช#
เกณฑ�ตามแนวทาง CUPT QA ประกอบไปด#วย  1.โครงร'างองค�กร  2.ตัวบ'งชี้หลัก จํานวน 13 ตัวบ'งชี้  3.ตัวบ'งชี้
เลือกตามบริบทของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตัวบ'งชี้  

 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� หวังเป2นอย'างยิ่งว'าคู'มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ จะเป2นประโยชน�ในการดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช#เป2นแนวทางใน
การส'งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาอย'างมีคุณภาพและนําไปสู'การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต#องการของสังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

                      คณะเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

  หน0า 
 

คํานํา             ก 
บทท่ี  1  การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA     1 
  1.1 เหตุผลและความจําเป2นของการจัดทํา CUPT QA     1 
  1.2 โครงสร#างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA    2 
  1.3 แนวคิดของ CUPT QA  ฉบับป�การศึกษา 2558     2 
  1.4 สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA       8 
  1.5 กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบ CUPT QA    9 
 
บทท่ี  2  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA     17 
  2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร    17 
  2.2 องค�ประกอบและเกณฑ�การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA  18 
       องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน      19 
       องค�ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ� AUN QA  21  
                                      ระดับหลักสูตร 
 
บทท่ี  3  การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน      43 
  3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน   43 
  3.2 องค�ประกอบและเกณฑ�การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน  45 
       องค�ประกอบท่ี  1  โครงร'างองค�กร      46 
       องค�ประกอบท่ี  2  ตัวบ'งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน    51 
            ตัวบ'งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน    87 
  3.3 คําอธิบายการดําเนินการในระดับงานต'างๆ เพ่ือตอบเกณฑ�ระดับคณะ/สถาบัน 91 
 
ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว'างเกณฑ�ในระดับหลักสูตรและ  92 
ในระดับคณะ/สถาบัน 

 



1 
 

บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา CUPT QA 

 

1.1  เหตุผลและความจําเป9นของการจัดทํา CUPT QA 
ในระยะเวลา 15 ป�ท่ีผ'านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเป2นไปตามมาตรา 47 หมวดท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 
แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีประกอบด#วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) หรือ สมศ. เป2นผู#รับผิดชอบตามลําดับนั้น ได#กําหนด
ตัวบ'งชี้เพ่ือประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซ่ึงเป2นภาระสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเป2นอย'างมาก โดยตัวบ'งชี้
ของท้ัง 2 หน'วยงานในป� พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้ตัวบ'งชี้ยังไม'สะท#อนคุณภาพตามบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ท่ีประชุมอธิการบดีแห'งประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต'งต้ังคณะทํางาน
พัฒนาตัวบ'งชี้การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ซ่ึงจะกล'าวถึงต'อไปในคู'มือฉบับนี้สั้น ๆ ว'า “คณะ
ทํางานฯ”) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือพัฒนาตัวบ'งชี้ท่ีเหมาะสม 

กอปรกับเม่ือพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห'งชาติฯ ท่ีระบุว'า “...การประกันคุณภาพ
ภายในเป2นส'วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต#องดําเนินการอย'างต'อเนื่อง......และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก. จึงเห็นควรกําหนดเกณฑ�การประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสอดคล#องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ'มของ ทปอ. และ ทอมก. และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกเป2นชุดเดียวกันเพ่ือใช#ประโยชน�จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได#มากท่ีสุดและเป2นภาระต'อ
สถาบันอุดมศึกษาอย'างสมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ�และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให#สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต#องจัดให#มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน คณะ
ทํางานฯ จึงได#พิจารณาจัดทําเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
และรวมเรียกว'า Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA)  

ท้ังนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก. ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558 ได#มีมติอนุมัติให#สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก. ใช#ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ท่ีคณะทํางานฯ ได#พัฒนาข้ึน โดยหวังให#เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป2นชุดเดียวกันภายใต#บทบาทท่ีต'างกัน เพ่ือ
สถาบันอุดมศึกษาได#ลดภาระท่ีเกิดจากการทํางานซํ้าซ#อน และได#ใช#เกณฑ�ท่ีคํานึงถึงแนวทางของเกณฑ�คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป2นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มุ'งสู'การ
ดําเนินการตามแนว EdPEx อย'างเต็มรูปแบบต'อไป 



2 
 

โดยในป�การศึกษา 2557 มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล#าเจ#าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล#าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี ท่ีมีธรรมชาติท่ีใกล#เคียง
กันเป2นมหาวิทยาลัยนําร'อง ท้ัง 3 สถาบันจึงร'วมกันพัฒนาคู'มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับป�
การศึกษา 2557 ข้ึน โดยภายหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได#เข#าร'วมเป2นหนึ่งใน 
5 สถาบันนําร'องท่ีใช#ระบบ CUPT QA ในป�การศึกษา 2557  

ทปอ. ได#ดําเนินการพัฒนาผู#ประเมินระดับคณะ/สถาบัน และให#ความรู#ท่ัวไปเก่ียวกับระบบ CUPT QA 
โดยท้ัง 5 สถาบันนําร'องได#ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และได#รับการประเมินด#วย
ระบบ CUPT QA ในป�การศึกษา 2557 (ช'วงเวลาประเมิน กันยายน-พฤศจิกายน 2558) โดย ทปอ. ได#รับข#อมูล
หลังการประเมิน เพ่ือนําข#อมูลและคิดเห็นมาใช#ในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ฉบับป�การศึกษา 2558  

 

1.2 โครงสร0างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
CUPT QA ให#ความสําคัญการประกันคุณภาพซ่ึงประกอบด#วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ 

“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ภายใต#ความร'วมมือของทุกฝmายท่ีเก่ียวข#อง โดยเม่ือพิจารณาจากหลักการ
ของการดําเนินการประกันคุณภาพท่ีมีการดําเนินการท่ัวไป การดําเนินการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
ประเมินแบบ 1st Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่งดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ เองส'วนการรับการ
ประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเป2นแบบ 3rd Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่งหน'วยงานท่ีไม'มีส'วน
ได#ส'วนเสียอันเป2นผลเนื่องมาจากการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเป2นการประเมินโดยเกณฑ%ชุด
เดียวกันสําหรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอกตามจุดเน#นของ
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ 

หมายเหตุ 2nd Party Assessment เป2นการประเมินโดยผู#ใช#ผลิตภัณฑ� จากกระบวนการโดยตรง ซ่ึงในกรณี
ของสถาบันอุดมศึกษาจะใช#ได#กับพันธกิจด#านการวิจัยและบริการวิชาการ แต'ในพันธกิจด#านการ
เรียนการสอนนั้นมีผู#รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู#ใช#ประโยชน�จากความรู#และทักษะในตัวบัณฑิตคือ
ผู#ใช#บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต#องดําเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศท่ีถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติซ่ึงใน 1st Party Assessment การ
ประเมินตามเกณฑ�ท่ีมีลักษณะเป2นแนวทางจะครอบคลุมผู#มีส'วนได#ส'วนเสียเหล'านี้แล#วในเกณฑ�ต'าง
ข#อกันหรือข#อเดียวกันข้ึนอยู'กับระดับของเกณฑ� 

 

1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับป�การศึกษา 2558 
แนวคิดของ CUPT QA ฉบับป�การศึกษา 2558 ยังคงแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของ

ฉบับป�การศึกษา 2557 ท่ีสถาบันอุดมศึกษามีหน#าท่ีเตรียมนักศึกษาให#เป2นบัณฑิตท่ีมีความรู#ทักษะและความสามารถใน
การเรียนรู# (Core Transferable Competence) ท่ีบัณฑิตจําเป2นต#องมีเพ่ือประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม นิยามหนึ่งท่ีถูกกล'าวถึงบ'อยคือความตรงต'อ
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เจตนารมณ� (Fitness for Purpose) [3, 4] ในความหมายนี้คุณภาพท่ีดีหมายถึงผลิตภัณฑ�และบริการตรงกับความ
ต#องการของลูกค#าและผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย ซ่ึงรวมไปถึงนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ความสอดคล#องกับวัตถุประสงค�ตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิตจึงข้ึนกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ'งหมายเพ่ือให#นักศึกษาม่ันใจว'าตนเองจะได#รับ
ความรู#และการพัฒนาทักษะท่ีเป2นประโยชน�เพ่ือใช#ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู#ใช#บัณฑิตม่ันใจว'า
บัณฑิตท่ีรับเข#ามาสามารถปฏิบัติงานได#เป2นคนท่ีมีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได#รวมท้ังสังคมเกิด
ความพึงพอใจและความม่ันใจว'าหลักสูตรจะผลิตคนท่ีมีคุณภาพต'อสังคม การจะทําให#เกิดการประกันคุณภาพนั้น 
มีปrจจัยเก่ียวข#องหลายปrจจัยต้ังแต' ผู#ออกแบบหลักสูตรต#องรู#ความต#องการของผู#ใช#บัณฑิตท้ังในปrจจุบันและใน
อนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป2นการประเมินปrจจัย
เหล'านี้และประเมินผลผลิตท่ีได#จากกระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพท่ัวไปจึงนิยมท่ีจะประเมินใน 3 มิติ
หลัก (Dimension) คือ มิติปrจจัยนําเข#า กระบวนการ และผลผลิต 

ในมิติปrจจัยนําเข#า ตัวอย'างตัวชี้วัดคุณภาพ ได#แก' คุณภาพของบุคลากรทางวิชาการ และคุณภาพของ
นักเรียน อัตราส'วนนักศึกษาต'ออาจารย� ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ต'าง ๆ ในมิติกระบวนการ คุณภาพ
ประเมินจากหลักสูตร ขนาดห#องเรียน ชั่วโมงท่ีสอน คุณภาพของการสอน บรรยากาศการวิจัยและการส'งเสริม
สิ่งแวดล#อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู# หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู#และการปtอนกลับผลประเมินเพ่ือทําการ
ปรับปรุง เป2นต#น ในมิติผลผลิต ตัวอย'างของตัวชี้วัดท่ีถูกประเมิน ได#แก' ความสามารถของบัณฑิต อัตราการคงอยู'
ของนักศึกษา อัตราการจ#างงาน ผลการวิจัย/บริการวิชาการ เป2นต#น 

อย'างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบนี้อาจจะไม'เพียงพอต'อสถานการณ�ปrจจุบันท่ีมีการแข'งขันรุนแรง 
สิ่งท่ีท#าทายอุดมศึกษาในปrจจุบันมีหลายประการ ได#แก' การเคลื่อนย#ายของแรงงานท่ัวโลกทําให#บัณฑิตต#องมี
ความสามารถสูงข้ึน ความต#องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังจากผู#ประกอบการ ผู#ปกครอง 
สังคม และนักศึกษาสูงข้ึน ผู#ใช#บัณฑิตมีความต#องการหลากหลายและจําเพาะเจาะจงมากข้ึน มีสถาบันการศึกษา
และหลักสูตรเกิดข้ึนจํานวนมาก การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจํานวนมากเกินความต#องการของตลาดในขณะท่ี
ขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด#านเทคโนโลยีเฉพาะท่ีมีความยาก ปrญหาบัณฑิตไม'สามารถประยุกต�
ความรู#ในงานจริง ไม'สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ขาดความรู#ในบริบทรอบตัวและขาดทักษะทางภาษาทําให#ไม'สามารถแข'งขัน ไม'สามารถสื่อสาร 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็วของเทคโนโลยีส'งผลต'อรูปแบบการดําเนินชีวิต บัณฑิตจึงต#องมีทักษะท่ี
เหมาะสม [5] อีกท้ังต#นทุนของอุดมศึกษาท่ีสูง ข้ึนแต'งบประมาณจากรัฐลดลง ท้ังหมดนี้ เป2นปrญหาท่ี
สถาบันการศึกษาจะต#องเผชิญและปรับตัวเป2นอย'างมากเพ่ือให#ม่ันใจว'าบัณฑิตมี Competence เหมาะกับ
ภาวการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต#องพิจารณาปrจจัยภายนอกต'าง ๆ 
มากข้ึน และมีความซับซ#อนมากข้ึน 

จากความท#าทายดังกล'าวส'งผลให#เริ่มมีการนําหลักการการบริหารท่ีเป2นเลิศมาใช#สร#างความสามารถใน
การแข'งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป2นเลิศ (Educational  
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและนํามาใช#ต้ังแต'ป� พ.ศ. 2542 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ�ดังกล'าวในป� พ.ศ. 2552 และริเริ่มโครงการนําร'องต้ังแต'ป� 
พ.ศ. 2553 จนถึงปrจจุบันยังอยู'ในช'วงของการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต#กรอบแนวคิดของ EdPEx 

เกณฑ� EdPEx [6] แบ'งเป2น 7 หมวดสําคัญ ได#แก' หมวดการนําองค�กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ�
หมวดการมุ'งเน#นลูกค#า หมวดการวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู# หมวดการมุ'งเน#นผู#ปฏิบัติงาน หมวด
การมุ'งเน#นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ� ท้ัง 7 หมวดมีความสัมพันธ�เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน การบริหารเพ่ือ
ความเป2นเลิศจึงต#องพิจารณาดําเนินงานเชื่อมโยงแต'ละหมวดอย'างเป2นระบบเพ่ือให#ได#มาซ่ึงความเป2นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ลักษณะท่ีเป2นเกณฑ�ซ่ึงให#เพียงแนวทาง (Guideline) ดําเนินการอย'างเป2นระบบท่ีมุ'งเน#น
ผลลัพธ�ตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนดของ EdPEx จึงเหมาะกับการท่ีสถาบันการศึกษามีเอกลักษณ�ท่ีแตกต'างกัน
อันเนื่องมาจาก “สถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได#โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ี
เป2นของตนเอง มีความคล'องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพ่ือตอบโจทย�ความต#องการของบัณฑิต ผู#ใช#บัณฑิต 
สังคมและประเทศท่ีต'างกัน เพ่ือช'วยให#สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได#สอดคล#องกับบริบทของตนเอง 

เป2นท่ีทราบกันดีว'าการบริหารงานขององค�กรหนึ่ง ๆ เพ่ือให#เกิดการพัฒนาคุณภาพสู'ความเป2นเลิศอย'าง
ยั่งยืนต#องใช#เวลาในการดําเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต#กรอบ EdPEx ก็เช'นเดียวกัน
ไม'สามารถดําเนินการให#ได#ถึงระดับท่ีน'าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น [8] แต'การตรวจประเมินเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสถาบันการศึกษายังต#องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให#สถาบันอุดมศึกษาสามารถเดินหน#าพัฒนา
ไปในแนวทางท่ีประสงค�ได#โดยมีภาระท่ีสมเหตุสมผลและไม'ขัดกับข#อจํากัดด#านกฎหมาย คณะทํางานฯ จึง
พิจารณาและเห็นด#วยกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรท่ีเป2นการดําเนินการหลักในการ
ผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพ่ือการบริหารงานให#เกิดการผลิตผล
งานท่ีมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ระดับหลักสูตร 

เพ่ือเป2นการคุ#มครองผู#บริโภคทุกหลักสูตรต#องกํากับดูแลให#มีการดําเนินการตามองค�ประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน ซ่ึงเป2นไปตามประกาศเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกป� ตลอดจนนําเสนอต'อ
สาธารณชนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยยังคงการใช#เกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช#
เกณฑ� ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซ่ึงเป2นเกณฑ�ระดับสากลท่ีสามารถ
ประยุกต�ได#กับทุกสาขาวิชา มีสาระสําคัญเน#นการพัฒนามุ'งสู' Expected Learning Outcome (ELO) สอดคล#อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีส'งผลให#คนมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให#ม่ันใจว'า
หลักสูตรผลิตบันฑิตท่ีมี Competence เหมาะสมกับภาวการณ�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย'างต'อเนื่องตอบสนองความ
ต#องการของผู#ใช#บัณฑิต นักศึกษาและผู#มีส'วนได#ส'วนเสียต'าง ๆ ซ่ึงเป2นการตอบโจทย�คุณภาพการศึกษาโดยตรง 
โดยระบบ CUPT QA ฉบับป�การศึกษา 2558 นั้นจะใช#เกณฑ�ภาษาอังกฤษของ AUN-QA Version 3.0 [11] โดย
หลักสูตรสามารถเลือกเขียน SAR เป2นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความต#องการและบริบทของหลักสูตร  
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- 

ระบบ 
ปฏิบัติการ 

การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู# 

โครงร�างองค%กร 

ในการประเมินตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับสูงสุด คือ World 
Class ในระดับท่ี 7 ซ่ึงถึงแม#การไปสู'ระดับ World Class จะเป2นเรื่องยาก แต'โดยหลักการของการประกันคุณภาพ
นั้นการต้ังเปtาหมายไว#สูงสะท#อนถึงปรัชญาท่ีนําไปสู'การพัฒนาอย'างต'อเนื่อง 

นอกจากนี้เกณฑ� (Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป2นแนวทาง (Guideline) สําหรับการดําเนินงาน
อย'างเป2นระบบเพ่ือให#บรรลุ ELO แม#ภาวการณ�จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพ่ือความทันสมัยเกณฑ�จะถูก
เปลี่ยนน#อยมากเป2นการส'งเสริมให#สามารถพัฒนาหลักสูตรได#อย'างต'อเนื่อง และด#วยฐานคิดเชิงระบบนี้เองเกณฑ� 
AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการดําเนินการภายใต#กรอบ EdPEx ได#อย'างลงตัวดังรูปท่ี 1-1 ซ่ึง
สอดคล#องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป2นลําดับชั้นดังรูปท่ี 1-2 จาก
ระดับสถาบัน ระดับคณะ สู'ระดับหลักสูตร และเป2นไปตามมาตรา 48 ของ พรบ.การศึกษาแห'งชาติฯ ท่ีระบุว'า “...
การประกันคุณภาพภายในเป2นส'วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต#องดําเนินการอย'างต'อเนื่อง...และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1-1 เกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร ภายใต#กรอบแนวคิด  EdPEx (2015-2016) 
 
 
 
 

ค�านิยมหลัก 

AUN-QA 

กลยุทธ% 

การนํา

องค%กร 

ลูกค0า 

บุคลากร 

ผลลัพธ% บูรณาการ 

ELO 

Pass rate 
Dropout 

rate Grad.  
Time 

Employabili
ty Research  

activities 
Feedback 
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รูปท่ี 1-2 การดําเนินการและการให#การสนับสนุนท่ีเป2นไปตามนโยบายตามลําดับชั้นการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ภายใต#ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แล#วหลักสูตรยัง
สามารถใช#เกณฑ�อ่ืนท่ีเป2นท่ียอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช'น Association to Advance 
Collegiate Schools of Business(AACSB) Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET) ฯลฯ เป2นต#น ซ่ึงเนื้อหาไม'ได#ถูกรวมอยู'ใน CUPT QA ฉบับป�การศึกษา 2558 

ระดับคณะและสถาบัน 
ดังได#กล'าวแล#วข#างต#น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี

เป2นเลิศหรือ EdPEx นั้นต#องใช#เวลาสั่งสมความพร#อม CUPT Indicators จึงได#ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรับการประเมิน
ประจําป�ก'อนท่ีจะดําเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาต'อเนื่องมาจาก CUPT Indicators จากฉบับป�
การศึกษา 2557 

ระบบการประเมินและผู#ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. โดยการประเมินมีท้ังเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ อย'างไรก็ตามไม'ว'าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช# EdPEx หรือ CUPT  
Indicators การประเมินจะเป2นการใช#เกณฑ�ชุดเดียวกันท้ัง 1ST Party Assessmentและ 3rd Party Assessment 
ถึงแม# CUPT Indicators จะเป2นตัวบ'งชี้แต'วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี 7 ระดับเช'นเดียวกับ AUN-QA เป2นการ
เปลี่ยนจากการ Audit ตามข#อกําหนดของตัวบ'งชี้สู'ลักษณะท่ีเป2น Assessment เป2นแนวทางประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือคณะ/สถาบันได#ทราบระดับคุณภาพท่ีดําเนินการอยู' และนําไปบริหารเพ่ือให#เกิดการพัฒนาคุณภาพ
สู'ระดับท่ีสูงข้ึนอย'างต'อเนื่องต'อไป 



7 
 

เกณฑ% CUPT QA ระดับคณะ / สถาบัน (CUPT Indicators) 
ในการดําเนินงานโดยใช# CUPT Indicators ของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA  ให#พิจารณาดําเนินการตาม

องค�ประกอบต'อไปนี้ คือ 1. โครงร'างองค�กร (Organizational Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx และ  
2. ตัวบ'งชี้หลัก 13 ตัวบ'งชี้ และตัวบ'งชี้เลือก 3 ตัวบ'งชี้ ท่ีพัฒนาต'อเนื่องมากจาก CUPT Indicators ในฉบับป�
การศึกษา 2557 โดยสามารถใช#และเก็บข#อมูลต'อเนื่องมาจากข#อมูลของ CUPT Indicators ฉบับป�การศึกษา 
2557 

 

คุณลักษณะของ CUPT Indicators 

• ตัวบ'งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช#ข#อมูลท่ีสัมพันธ�กับเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร ดัง
รูปท่ี 1-3  

• ตัวบ'งชี้บางตัวเป2นประโยชน�ในการบริหารงาน 

• ตัวบ'งชี้บางตัวสามารถใช#เป2นค'าเฉลี่ยในกลุ'ม ทปอ. และสามารถใช#สําหรับ Benchmarking 

• ตัวบ'งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ�การจัดอันดับ (Ranking) ระดับสากล ได#ทําให#สามารถนําข#อมูลไป
ใช#ประโยชน�อ่ืนนอกเหนือจากการรับการประเมินแต'เป2นการประกันคุณภาพท่ีให#ความม่ันใจว'าในระดับ
สากลด#วย 

• การประเมินตัวบ'งชี้จะมีท้ังการประเมินในเชิงปริมาณและการประเมินในเชิงคุณภาพ 

• แม# CUPT Indicators จะถูกเรียกว'าตัวบ'งชี้ก็ตาม การประเมินเป2นการประเมิน 7 ระดับ ใช#รูปแบบ 
Assessment แทนการ Audit เพ่ือเน#นให#ทราบสถานภาพท่ีนําไปสู'การพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยระดับ 
7 เป2นระดับ World Class โดยพิจารณาท้ังการดําเนินการตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และผลท่ีเกิดข้ึนกับ
นักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  C หมายถึง ตัวบ'งช้ีหลกั (Core) และ S หมายถึง ตัวบ'งช้ีเลือกตามบริบท (Selective) ในระดับคณะ/สถาบัน 
รูปท่ี 1-3 การบูรณาการระหว'าง CUPT Indicators กับเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสตูร 
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1.4 สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
1.  จากแผนภาพในรูปท่ี 1-4 สถาบันอุดมศึกษาแต'ละแห'ง จะจัดให#มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

• ระดับหลักสูตร แบ'งเป2น 2 องค�ประกอบ ได#แก' 
� องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต#องดําเนินการตามประกาศเกณฑ�

มาตรฐานหลักสูตร ทุกป� (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558) 
� องค�ประกอบท่ี 2 เกณฑ�พัฒนา – ใช#แนวทางของ ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอ่ืนท่ีเป2นท่ียอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช'น 
AACCB ABET เป2นต#น โดยหลักสูตรต#องได#รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย'างน#อย 1 ครั้ง
ในรอบ 5 ป� ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ป� เช'น 5 ป� ให#มีการประเมินอย'างน#อย 1 
ครั้งในรอบ 6 ป� 

• ระดับคณะและสถาบัน 
� องค�ประกอบท่ี 1 : โครงร'างองค�กร (ตามแนวทาง EdPEx) 
� ใช# CUPT Indicators ภายใต#กรอบแนวคิดของ EdPEx เพ่ือการพัฒนาสู'การประเมินภายใต#

กรอบ EdPEx อย'างเต็มรูปแบบต'อไป 
� รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน 

- กรณีใช# CUPT Indicators ต#องรับการประเมินคุณภาพทุกป� 
- กรณีใช# EdPEx เต็มรูปแบบต#องรับการประเมินคุณภาพอย'างน#อย 1 ครั้งในรอบ 5 ป� 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-4 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

 กพร. สมศ. สภาวิชาชีพ 

QA ของประเทศไทย 2558 – 2563 QA ท่ี ทปอ. เสนอ เริ่ม 2558 

CUPT QA1 CUPT QA2 

CUPT Indicators 
Organizational Profile 
+ Core Indicators 
+ Selective Indicators 

EdPEx 

องค% 1  
การกํากับ 
มาตรฐาน 

องค% 1  
การกํากับ 
มาตรฐาน 

ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
 

ระ
ดับ

สถ
าบ

ัน (IQA) 
องค% 
1-5/ 

13 ตัว 
บ�งช้ี 

 

ใช0 
ของ 
สกอ. 

 

(EQA) 
เกณฑ% 7 

ด0าน 
20 ตัว 
บ�งชี ้

AUN-QA 
หรือ 

เกณฑ%ระดับสากลอ่ืน 

 
องค% 2-6 

 
องค% 1  

การกํากับ
มาตรฐาน 
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2. สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป2นสมาชิก ทปอ. ร'วมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/ประเมิน/ทวนสอบเพ่ือ
เป2นแนวปฏิบัติในการทํางานร'วมกัน 

3. ทปอ. ส'งเสริม และสนับสนุนการสร#างผู#ประเมินระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�ท่ีกําหนด
ในช'วงต#น ถอดบทเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู#กับ สกอ. สู'การนําไปใช#เป2นหนึ่งในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของประเทศต'อไป 

4. สกอ. ดูแล ส'งเสริม และสนับสนุนให#สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด#านประกันคุณภาพ และ
พิจารณาใช#ประโยชน�จากการถอดบทเรียนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA   

5. หน'วยงานท่ีเก่ียวข#องประกอบด#วย สภาวิชาชีพ สกอ. และ สมศ. ประชุมร'วมกันเพ่ือวางแนวทางการ
ติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตามระบบท่ี CUPT QA 
กําหนด 

หมายเหตุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม'ว'าจะเป2น AUN-QA ABET AACSB ฯลฯ สามารถบูรณาการภายใต#
กรอบ EDPEX เนื่องจากมีฐานคิดเชิงระบบและมุ'งเน#น Learning Outcome เช'นเดียวกัน 

 

1.5 กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  
การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA แบ'งออกเป2น 3 ระดับด#วยกัน 

คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน 

1.5.1   การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

• ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกป� 

• ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทุกหลักสูตรจะต#องได#รับการประเมินอย'างน#อย 1 ครั้งในรอบ 5 ป� 

• ควรดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย'างน#อย 1 เดือน ก'อนการ
ตรวจฯ ระดับคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า 

องค%ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
มีรายละเอียดดังต'อไปนี้ 
ก. กลุ'มหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตรในรอบป�

การศึกษา 

• คณะกรรมการประเมินประกอบด#วยผู#ทรงคุณวุฒิอย'างน#อย 2 คน ประกอบด#วยประธาน 
(Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย'างน#อย 1 คน ท้ังนี้ข้ึนอยู'กับขนาดของหลักสูตร โดย
มีจํานวนผู#ประเมินท่ีมาจากภายนอกคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'าท่ีหลักสูตรสังกัดอยู'



10 
 

อย'างน#อยร#อยละ 50 และอย'างน#อยหนึ่งคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงหรือใกล#เคียง
หรือเก่ียวข#องกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

• ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป2นผู#ประเมินท่ีข้ึนบัญชีผู#ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ./ทอมก. หรือเป2นผู#ท่ีผ'านการฝ�กอบรมหลักสูตรท่ี ทปอ. เห็นชอบ 

• ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป2นผู#ประเมินจากภายนอกหลักสูตร
ไม'มีส'วนได#ส'วนเสียกับหลักสูตรท่ีรับประเมิน และเคยมีประสบการณ�ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรมาก'อน 

• คณะท่ีเป2นเจ#าของหลักสูตรท่ีรับการประเมินเป2นผู#แต'งต้ังคณะกรรมการฯ 

• ให#คณะกรรมการชุดนี้สอบทานตามองค�ประกอบท่ี 1 และตรวจประเมินในส'วนท่ี
ดําเนินการตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร 

**หมายเหตุ หากต#องการให#  สกอ. เผยแพร'หลักสูตร ให# ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 

ข. กลุ'มหลักสูตรท่ีไม�มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบป�
การศึกษา (ในกรณีท่ีสถาบันไม'มีระบบสอบทานหรือ Monitoring System สําหรับหลักสูตร
ท่ียังไม'ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร) 

• คณะกรรมการประเมินประกอบด#วยผู#ทรงคุณวุฒิจํานวนอย'างน#อย 2 คน 

• ประธาน (Lead Assessor) เป2นผู#ประเมินจากภายในสถาบันท่ีอยู'นอกสังกัดคณะท่ี
เป2นเจ#าของหลักสูตรท่ีรับการประเมิน ส'วนผู#ประเมินอีก 1 คน เป2นผู#ประเมินจาก
ภายในคณะท่ีเป2นเจ#าของหลักสูตรท่ีรับการประเมิน แต'ต'างหลักสูตร 

• ผู#ประเมินทุกคนต#องเป2นหรือเคยเป2นผู#รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย�ประจํา
หลักสูตร 

• คณะท่ีเป2นเจ#าของหลักสูตรท่ีรับการประเมินเป2นผู#แต'งต้ังคณะกรรมการฯ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต'ละคน เช'น ความรู#ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ�ในการตรวจฯ เป2นต#น 

• ให#คณะกรรมการชุดนี้ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค�ประกอบท่ี 1 โดยคณะกรรมการ 
1 ชุด อาจประเมินได#มากกว'าหนึ่งหลักสูตรหากเป2นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช'น 
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

หมายเหตุ: หากสถาบันมีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานตามองค�ประกอบท่ี 1 ซ่ึงจะเป2น
ความรับผิดชอบในระดับสถาบันหนึ่ง ๆ คณะกรรมการประเมินทําหน#าท่ีประเมินตาม
แนวทาง AUN-QA เท'านั้น ท้ังนี้ต#องผ'านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง 

• ทุกหลักสูตรรายงานองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานของป�การศึกษาท่ีตรวจประเมิน
และจัดส'งให#กรรมการประเมินก'อนกําหนดการประเมินอย'างน#อย 15 วัน 

• สําหรับหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให#รายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยใช#ข#อมูลอย'างน#อย 3 ป�ย#อนหลัง เช'น ข#อมูล
เก่ียวกับนิสิตนักศึกษาอย'างน#อย 3 รุ'น และจัดส'งให#กรรมการประเมินก'อนกําหนดตรวจอย'าง
น#อย 15 วัน 

• สําหรับหลักสูตรท่ีไม�มีกําหนดตรวจประเมิน และไม�เคยเข#ารับการตรวจประเมิน AUN-QA 
ระดับหลักสูตร ให#รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ� AUN-QA โดยรายงานข#อมูลเท'าท่ีได#
ดําเนินการตามเกณฑ�และสรุปเป2น Program Profile เพ่ือเผยแพร'และประชาสัมพันธ�
สาระสําคัญของหลักสูตรสู'สาธารณะ 

• สําหรับหลักสูตรท่ีไม�มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร แต'เคยเข#ารับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ� AUN-QA มาก'อน ให#ปรับปรุงการดําเนินงานตามข#อเสนอแนะนํา
เม่ือครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ� AUN-QA และ
ปรับ Program Profile ให#ทันสมัยเพ่ือเผยแพร'/ประชาสัมพันธ�สาระสําคัญของหลักสูตรสู'
สาธารณะ 

• เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู'ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส�ได# 
 

ข้ันตอนการตรวจประเมิน 
สําหรับหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมิผน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให#ดําเนินการตามรูปแบบ

ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) [11] โดยใช#เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด#วย 

• พิธีเป�ด (Opening Meeting)  

• การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

• การตรวจเอกสาร 

• การสัมภาษณ�ผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 6 กลุ'ม ได#แก' ผู#บริหาร คณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา ศิษย�เก'า และผู#ใช#บัณฑิต 

• การเยี่ยมชมสถานท่ี 

• การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต#นด#วยวาจาท่ีเน#นการเสนอจุดแข็งและข#อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 

สําหรับหลักสูตรท่ีไม'มีกําหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะรับการตรวจประเมินองค�ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงเป2นการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห�เอกสาร (Desktop Assessment) เท'านั้น ไม'มีการเข#า
เยี่ยมพ้ืนท่ี (Site Visit) 
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รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให#หลักสูตรท่ี “ผ'าน” การประเมินองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน รายงานวันท่ีคณะกรรมการ

ประเมินฯ แจ#งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร'สู'สาธารณะ 
สําหรับหลักสูตรท่ีได#รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบป�การศึกษา ให#รายงาน 

ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและ
ข#อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร รวมท้ังคะแนนการประเมินท้ังในภาพรวมและเฉพาะแต'ละเกณฑ� 
ท้ังเกณฑ�หลักและเกณฑ�ย'อย ท้ังนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให#แล#วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุด
การตรวจฯ 

การส�งรายงานการตรวจประเมินต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค�ประกอบท่ี 1 และส'งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ� AUN-QA 

ระดับหลักสูตร พร#อมท้ังข#อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ'านระบบ CHE-QA Online 
 

การเผยแพร�สาระสําคัญสู�สาธารณะ 
นําเสนอโพรไฟล�ของหลักสูตร (Program Profile) ท่ีแสดงสาระสําคัญ จากรายงานการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร เพ่ือการประชาสัมพันธ�และเผยแพร' ในเว็บไซต�ของภาควิชาหรือคณะโดย
ระบุวันท่ีล'าสุดท่ีหลักสูตร “ผ'าน” การประเมินผลตามองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1-5 การเผยแพร'สาระสําคัญสู'สาธารณะโดยใช# Program Profile จากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ� 

AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 
(หากใช# Version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด#วยเกณฑ� 11 ข#อ คือ 2.1 ถึง 2.11) 
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1.5.2  การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน�วยงานเทียบเท�า ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

• ทุกป� 

• ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย'างน#อย 1 เดือน ก'อนการตรวจ ฯ ระดับ
สถาบัน 

 

องค%ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินประกอบด#วย ผู#ทรงคุณวุฒิอย'างน#อย 3 คน ประกอบด#วย ประธาน 1 คน
กรรมการอย'างน#อย 2 คนท้ั งนี้ข้ึนอยู'กับขนาดของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า โดยมีจํานวนผู#
ประเมินท่ีมาจากภายนอกคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'าอย'างน#อยร#อยละ 50  

• ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป2นผู#ประเมินท่ีข้ึนบัญชีผู#ประเมินระบบ CUPT QA ของ 
ทปอ./ทอมก. หรือเป2นผู#ท่ีผ'านการฝ�กอบรมหลักสูตรท่ี ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ�ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด#วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอ่ืน ๆ มาก'อน 

• ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป2นผู#ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า ท่ี
ดํารงตําแหน'งรองคณบดีหรือตําแหน'งเทียบเท'าข้ึนไป ท้ังผู#ท่ีเคยดํารงตําแหน'งในอดีตและผู#ท่ี
ดํารงตําแหน'งในปrจจุบัน 

• คณะท่ีรับการประเมินเป2นผู#แต'งต้ังคณะกรรมการฯ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

• จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ�การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
คณะ 

• จัดส'งรายงานการประเมินตนเองให#แก'คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก'อนการตรวจฯ 
 

ข้ันตอนการตรวจประเมิน 
ใช#เวลาไม'น#อยกว'า 2 วัน ประกอบด#วย 

• พิธีเป�ด (Opening Meeting) 

• การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า 

• การตรวจเอกสาร 

• การสัมภาษณ�ผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

• การเยี่ยมชมสถานท่ี 

• การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต#นด#วยวาจาท่ีเน#นการเสนอจุดแข็งและข#อเสนอแนะตาม
ข#อเท็จจริงท่ีพบ (Facts & Findings) เพ่ือผู#รับการประเมินสามารถพิจารณาใช#อย'างเหมาะสม
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และนําไปสู'การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า (Closing 
Meeting) 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข#อเสนอแนะเพ่ือตามข#อเท็จจริงท่ีพบ (Facts & Findings) เพ่ือผู#รับการประเมิน

สามารถพิจารณาใช#อย'างเหมาะสมและนําไปสู'การพัฒนาของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'าหรืออาจรวมถึงแนว
ปฏิบัติท่ีดีรวมท้ังคะแนนการประเมินของแต'ละตัวบ'งชี้ตลอดจนควรสรุปให#เห็นภาพรวมของคณะหรือหน'วยงาน
เทียบเท'าจุดเน#นของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะหรือหน'วยงาน
เทียบเท'า ผลลัพธ�ของผลผลิตต'าง ๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน'วยงานเทียบเท'า ท้ังนี้ควรจัดทํารายงานผลการ
ตรวจประเมินให#แล#วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

 

การส�งรายงานผลการตรวจประเมินต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส'งรายงานพร#อมท้ังข#อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ'านระบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาท่ี สกอ. กําหนด 
1.5.3  การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators) 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

• ทุกป� 
องค%ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินประกอบด#วยผู#ทรงคุณวุฒิอย'างน#อย 5 คน ประกอบด#วยประธาน 1 คน 
กรรมการอย'างน#อย 4 คน ท้ังนี้ข้ึนอยู'กับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู#ประเมินท่ีมาจาก
ภายนอกสถาบันอย'างน#อยร#อยละ 50  

• ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป2นผู#ประเมินท่ีข้ึนบัญชีผู#ประเมินระบบ CUPT QA ของ 
ทปอ./ทอมก. หรือเป2นผู#ท่ีผ'านการฝ�กอบรมหลักสูตรท่ี ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ�ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด#วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอ่ืน ๆ ในระดับ
คณะหรือเทียบเท'าข้ึนไปมาก'อน 

• ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป2นผู#ประเมินจากภายนอกสถาบัน ท่ีดํารงตําแหน'งรอง
อธิการบดีข้ึนไป ท้ังผู#ท่ีเคยดํารงตําแหน'งในอดีตและผู#ท่ีดํารงตําแหน'งในปrจจุบัน 

• สถาบันท่ีรับการประเมินเป2นผู#แต'งต้ังคณะกรรมการฯ 
รายงานการประเมินตนเอง 

• จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ�การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
สถาบัน 

• จัดส'งรายงานการประเมินตนเองให#แก'คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก'อนการตรวจฯ 
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รูปท่ี 1-6 ความสัมพันธ�ระหว'างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน 

กับข#อมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ข้ันตอนการตรวจประเมิน 

ใช#เวลาไม'น#อยกว'า 3 วัน ประกอบด#วย 

• พิธีเป�ด (Opening Meeting) 

• การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน 

• การตรวจเอกสาร 

• การสัมภาษณ�ผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

• การเยี่ยมชมสถานท่ี 

• การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต#นด#วยวาจาท่ีเน#นการเสนอจุดแข็งและข#อเสนอแนะตาม
ข#อเท็จจริงท่ีพบ (Facts & Findings) เพ่ือผู#รับการประเมินสามารถพิจารณาใช#อย'างเหมาะสม
และนําไปสู'การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน (Closing Meeting) 
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข#อเสนอแนะตามข#อเท็จจริงท่ีพบ (Facts & Findings) เพ่ือผู#รับการประเมิน

สามารถพิจารณาใช#อย'างเหมาะสมและนําไปสู'การพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีรวมท้ังคะแนน
การประเมินของแต'ละตัวบ'งชี้ตลอดจนควรสรุปให#เห็นภาพรวมของสถาบัน จุดเน#นของสถาบันประสิทธิภาพของ

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 1 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

OP สถาบัน 
CUPT Indicators 

 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

องค� 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค� 2 AUN-QA 

 

องค� 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค� 2 AUN-QA 

 

องค� 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค� 2 AUN-QA 

 

Data  Flow 
 

SAR for 
CUPT 
สถาบัน 

SAR for 
CUPT 
คณะ A 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 1 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 2 

SAR for 
CUPT 
คณะ B 
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การดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ�ของผลผลิตต'าง ๆ ตามพันธกิจของสถาบัน ท้ังนี้ควรจัดทํารายงานผล
การตรวจประเมินให#แล#วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

ท้ังนี้ หากสถาบันจําเป2นต#องใช#คะแนนการประเมินภาพรวมเพ่ือแจ#งต'อ ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ) ให#คณะกรรมการประเมินสรุปคะแนนภาพรวมของสถาบันเพ่ือใช#ในการรายงานต'อไป 

 

การส�งรายงานผลการตรวจประเมินต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ส'งรายงานพร#อมท้ังข#อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ'านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาท่ี สกอ. กําหนด 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร CUPT QA 

 

2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด#วย 2 องค�ประกอบดังนี้ 

1) องค%ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป2นการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห'งชาติท่ีสถาบันจะดําเนินการด#วยตนเอง
อย'างต'อเนื่องเป2นประจํา เพ่ือให#ม่ันใจว'าได#ดําเนินการตามการประกันคุณภาพข้ันตํ่า และจะนําข#อมูลจาก
การประกันคุณภาพหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เป2นการเผยแพร'สาธารณะ เพ่ือให#สังคมมีส'วน
ร'วมในการตรวจสอบข#อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมท้ัง สมศ. และสกอ. 
สามารถสอบทานข#อมูลได#ตลอดเวลา เม่ือมีประเด็นท่ีต#องพิจารณา โดยการประเมินการดําเนินการตาม
องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน จะดําเนินการเป2นประจําทุกป�และนําผลการประเมินไปใช#เป2นส'วน
หนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

2) องค%ประกอบท่ี 2 การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา จะ
ดําเนินการด#วยการใช#เกณฑ�การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] 
หรือเกณฑ�การประกันคุณภาพหลักสูตรขององค�กรระดับสากลท่ีเป2นท่ียอมรับระดับชาติหรือนานาชาติเช'น
เกณฑ�ของสภาวิชาชีพ, ABET, AACSB เป2นต#น โดยให#ดําเนินการประเมินองค�ประกอบเพ่ือการพัฒนาตาม
รอบของระบบสากลท่ีได#เลือกใช# และดําเนินการตามเกณฑ�ท่ีเลือกใช#อย'างต'อเนื่อง เช'น AUN-QA มีรอบ
ประเมิน 5 ป� ดังนั้นหลักสูตรท่ีใช#เกณฑ� AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย'างน#อย 1 ครั้ง
ในรอบ 5 ป�และดําเนินการตามท่ีเกณฑ�กําหนดอย'างต'อเนื่องสมํ่าเสมอ ท้ังนี้การประเมิน AUN-QA อย'าง
น#อย 1 ครั้งใน 5 ป�นั้นไม'จําเป2นต#องสอดคล#องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยขอความ

ช'วยเหลือสนับสนุนคู'มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงานเลขานุการของ AUN การเลือกดําเนินงานตาม
แนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ�สากลอ่ืน ๆ ในองค�ประกอบเพ่ือการพัฒนานี้เป2นไปเพ่ือเตรียมความ
พร#อมของหลักสูตรให#สามารถได#รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ�สากลอ่ืน ๆ 
รองรับการเป�ดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกท้ังเป2นการสนับสนุนให#เกิด Mobility ในภาคการศึกษา 

โดยการดําเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนี้สอดคล#อง
กับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ท่ีต#องการผลักดันให#หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมีพัฒนาการ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซ่ึงจะสร#างความสามารถในการแข'งขันของภาคการศึกษาไทยในตลาดโลก 
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     2.2 องค%ประกอบและเกณฑ%การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 

องค%ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี/เกณฑ% 

1.การกํากับมาตรฐาน 1.1  การบริหารหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ�  
      มาตรฐานหลักสูตร 

2.การพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ� AUN QA ระดับ
หลักสูตร 
 

AUN.1  ผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN.2  ข#อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
AUN.3  โครงสร#างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  
           Content) 
AUN.4  วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
AUN.5  การประเมินผู#เรียน (Student Assessment) 
AUN.6  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.7  คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN.8  คุณภาพและการสนับสนุนผู#เรียน (Student Quality and  
           Support) 
AUN.9  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ทางกายภาพ (Facilities and  
           Infrastructure) 
AUN.10  การส'งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
AUN.11  ผลผลิต (Output) 
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องค%ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน#าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล#องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติและแผนการศึกษาแห'งชาติ
โดยคํานึงถึงความเป2นอิสระและความเป2นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได#จัดทํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ�มาตรฐานต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง เพ่ือส'งเสริมให#สถาบันอุดมศึกษาได#พัฒนาด#านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให#มีความทัดเทียม
กัน และได#ประกาศใช#เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับต'าง ๆ มาอย'างต'อเนื่อง ซ่ึงปrจจุบันได#มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับต'าง ๆ พ.ศ. 2558 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
โดยอนุโลมให#ใช#ประกาศเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ#งให# สกอ. รับทราบจนถึงเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน�ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล'าวเป2นส'วนหนึ่งของเกณฑ�การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป�ด
ดําเนินการหลักสูตรใหม'หรือหลักสูตรปรับปรุงล#วนใช#เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2558 เป2นหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและดําเนินการให#เป2นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรดังกล'าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให#เป2นไปตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรท่ีได#ประกาศใช#เม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล'าว สําหรับ
หลักสูตรท่ีใช#เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช#เกณฑ�กํากับมาตรฐาน 11 ข#อ ดังแสดงในตารางต'อไปนี้ 
ท้ังนี้สําหรับหลักสูตรท่ีใช#เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จะพิจารณาการกํากับมาตรฐานใน 11 ข#อเช'นกัน 
แต'ใช#รายละเอียดตามท่ีกําหนดในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป2นเกณฑ�แทน 

 

 

 

 

 

 

 

    



20 
 

ตัวบ�งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
       เป9นไปตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาตรี 

 
เกณฑ%การประเมิน หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตรไม'น#อยกว'า 5 คน และเป2นอาจารย�
ผู#รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว'า 1 หลักสูตรไม'ได# และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย�ผู#รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท'า หรือดํารงตําแหน'งทางวิชาการไม'ตํ่ากว'าผู#ช'วยศาสตราจารย� และ 
มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย#อนหลัง 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย�ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท'า 
หรือดํารงตําแหน'งทางวิชาการไม'ตํ่ากว'าผู#ช'วยศาสตราจารย� และ มีผลงาน
ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย#อนหลัง 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย�ผู#สอน ท่ีเป2นอาจารย�ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท'า หรือดํารงตําแหน'งทางวิชาการไม'ตํ่ากว'าผู#ช'วยศาสตราจารย� 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ�กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน
รายละเอียด 

 

5. คุณสมบัติของ อาจารย�ผู#สอน ท่ีเป2นอาจารย�พิเศษ (ถ#ามี) มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท'าและมีประสบการณ�ทํางาน
ท่ีเก่ียวข#องกับวิชาท่ีสอนไม'น#อยกว'า 6 ป� ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม'เกินร#อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย�ประจําเป2นผู#รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดต#องไม'เกิน 5 ป�
(จะต#องปรับปรุงให#เสร็จและอนุมัติ/ให#ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให#หลักสูตรใช#งานในป�ท่ี 6) ประกาศใช#ในป�ท่ี 8) 

 

 
ผลการประเมินองค%ประกอบท่ี 1 กําหนดไว#เป2น “เป2นไปตามเกณฑ�” และ “ไม'เป2นไปตาม

เกณฑ�” หากไม'ผ'านเกณฑ�ข#อใดข#อหนึ่ง จะมีผลเป2น “ไม'เป2นไปตามเกณฑ�”ท้ังนั้น ให#ดําเนินการ
ประกันคุณภาพตามองค�ประกอบท่ี 2 AUN-QA ไม'ว'าผลการประเมินองค� 1 จะเป2นไปตามเกณฑ�
หรือไม'เป2นไปตามเกณฑ�และให#รายงานผลการประเมินองค�ประกอบท่ี 1 พร#อมเหตุผลและการ
ดําเนินการแก#ไข ในกรณีท่ีพบว'า ผลการประเมินองค� 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม'เป2นไปตามเกณฑ�
ประกอบผลการประเมิน 
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องค%ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ% AUN QA ระดับหลักสูตร 
                               

เพ่ือให#หลักสูตรรับรู#ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต'ละเกณฑ� และสามารถปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินการในหลักสูตรได#อย'างต'อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช#เกณฑ� 7 ระดับ 
ดังต'อไปนี้ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate improvement 
must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate 
where improvement is necessary. There is little document or evidence available. 
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance 
of QA practice shows very good results and positive improvement trend. 
 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows 
excellent results and outstanding improvement trends. 
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  แนวทางการประเมินระดับคะแนน 
“ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข#างต#น เป2นการแสดงถึงระดับคุณภาพของการดําเนินการ 

(QA Practice) ตามเกณฑ� หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว'าได#ดําเนินการถึงในระดับใด ต้ังแต' ระดับ
ไม�เพียงพออย�างย่ิง (ระดับ 1) หรือ ยังไม'ได#ดําเนินการตามท่ีเกณฑ�กําหนด ไม'มีแผนงานไม'มีหลักฐานว'าได#
ดําเนินการตามเกณฑ� จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐานว'าได#ดําเนินการตาม
เกณฑ�อย'างเป2นระบบ และมีแนวโน#มผลการดําเนินการท่ีสมํ่าเสมอตามคาดหวัง 

ท้ังนี้ในการประเมินจะเป2นการตรวจหาหลักฐานท่ีแสดงให#เห็นถึงระดับการดําเนินการต'าง ๆ โดยจะ
ไม'ใช'การตรวจเอกสารทุกชิ้นท่ีเก่ียวข#อง แต'เป2นการสุ'มตรวจเอกสารสําคัญและสัมภาษณ�ผู#มีส'วนได#ส'วนเสียท่ี
เก่ียวข#องเพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ� 

ส'วนระดับ 5-7 เป2นการบ'งชี้ถึงการดําเนินการท่ีเหนือกว'าเกณฑ�ท่ีกําหนด โดยมีหลักฐานแสดงให#เห็น
ว'าได#ดําเนินการตามเกณฑ�อย'างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ�การดําเนินการท่ีดีและมีแนวโน#มผลการดําเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได#รับการยอมรับจากผู#อ่ืนว'าเป2นตัวอย'างของแนวปฏิบัติท่ีเป2นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป2น
แนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม มีการดําเนินการตามเกณฑ�อย'างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ�ท่ีโดดเด'นในระดับโลก 
(ระดับ 7) ท้ังนี้สามารถใช#ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต'าง ๆ ท่ีได#ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่ง ท่ีดําเนินการเพ่ือให#เกิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality and 
Improvement Activities) 
 

ตัวอย�างการประเมินระดับคะแนนการดําเนินการ 
เกณฑ�สมมติ: ให#ใช#ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
ระบบดําเนินการตามเกณฑ�ท่ีเก่ียวข#อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอย�างการดําเนินการท่ีเก่ียวข0อง หลักฐาน 

1 ยังไม'มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือนํามาใช#ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม'เคยมีแบบ
สํารวจหรือรูปแบบการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือการดังกล'าวเม่ือสอบถามนักศึกษา พบว'า 
นักศึกษาไม'เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล'าว 

2 พบว'าได#มีการกําหนดรูปแบบการสํารวจ มีกําหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ�สําหรับใช#
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการดําเนินการสํารวจไปแล#วบางส'วนแต'ยังไม'ครบถ#วน
หรือกําลังจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 

3 มีผลการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล#ว แต'ยังไม'ได#นําข#อมูลไปใช#ในการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร ไม'พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ�ผู#เก่ียวข#อง ว'ามีการนําข#อมูลท่ีได#จากการ
สํารวจไปใช#ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

4 จากการสัมภาษณ�ผู#ท่ีเก่ียวข#องและการดูข#อมูลบทวิเคราะห�และสรุปการสํารวจความคิดเห็น
นักศึกษาพบว'ามีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย'างเป2นระบบ และมีการนํา
ความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช#ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู#ของ
วิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรู#ตามข#อเสนอแนะของนักศึกษา มี
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ระดับ
คะแนน 

ตัวอย�างการดําเนินการท่ีเก่ียวข0อง หลักฐาน 

การจัดตารางเรียนและคาบเรียนให#เหมาะสมกับการเรียนรู#ตามวัตถุประสงค�ของวิชาและ
หลักสูตร โดยพบว'าการดําเนินการตามเกณฑ�ดังกล'าวไม'ได#เกิดข้ึนเป2นครั้งแรก หรือเกิดข้ึนเพียง
ครั้งเดียว แต'เป2นการดําเนินการอย'างเป2นระบบ ต'อเนื่องสมํ่าเสมอ 

5 พบว'าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการดําเนินการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข#อมูลท่ีได#จากการสํารวจเป2นประโยชน�ในการปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให#เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ทําให#ผลการเรียนรู#ของนักศึกษามีทิศทางท่ีดีข้ึน การจัดการ
เรียนการสอนได#ผลดีข้ึน จากหลักฐานพบว'าจํานวนนักศึกษาท่ี Dropout หรือเรียนไม'ผ'านอัน
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีไม'เหมาะสมมีจํานวนน#อยลง 

6 พบว'าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุงการ
ดําเนินการในหลักสูตรเป2นอย'างดี การดําเนินการของท้ัง 2 ระบบสอดคล#องกันและผลสํารวจถูก
ส'งต'อเข#าระบบปรับปรุงการดําเนินการอย'างรวดเร็ว ผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท#อนมาให#เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาท่ีเก่ียวข#องและผลการสํารวจ
ท้ังหมดเป2นเชิงบวกต'อท้ังผู#บริหารการศึกษาและต'อนักศึกษา เห็นได#ชัดว'านักศึกษามีส'วนร'วมใน
การพัฒนาหลักสูตร โดยระบบท่ีใช#เป2นระบบท่ีไม'ต#องลงทุนทรัพยากรเพ่ิมเติมมาก เป2นระบบและ
การดําเนินการตัวอย'างท่ีดี (Best Practice) ในเรื่องนี้ 

7 พบว'ามีการนวัตกรรมในระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีบูรณาการกับการปรับปรุง
การดําเนินการในหลักสูตร มีผลการดําเนินการของท้ังสองระบบ เป2นเชิงบวกต'อนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษามาอย'างต'อเนื่อง เห็นได#ชัดว'าแนวทางการดําเนินการนําความคิดเห็นของ
นักศึกษามาใช#ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป2นนวัตกรรม โดยระบบนี้ดําเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่งท่ีแสดงให#เห็นผลลัพธ�ท่ีเป2นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอย'างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได#ว'ามีผลการดําเนินการ
เป2นเลิศในระดับสากล 

 

ท้ังนี้ผู#ประเมินใช#การสัมภาษณ�นักศึกษา และผู#บริหารหลักสูตร และผู#มีส'วนได#ส'วนเสียท่ีเก่ียวข#อง 
เพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ� ดังนั้นระดับคะแนนท่ีได# จึงเป2นการบ'งชี้สถานะการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสตรู ว'าได#มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ#าง โดยมิได#เป2นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต'อย'างใด 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ� AUN แต'ละเกณฑ� ซ่ึงแต'ละเกณฑ�มีเกณฑ�ข#อย'อยหรือ Check 
List หลายข#อ จะไม'สรุปคะแนนของแต'ละเกณฑ�โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ�ข#อย'อยของแต'ละเกณฑ� 
เช'นคะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ท่ีมีเกณฑ�ข#อย'อยจํานวน 3 ข#อย'อย จะไม'มีการนํา
คะแนนของ Check List แต'ละข#อมาเฉลี่ยเพ่ือใช#เป2นคะแนนของ AUN.1 แต'จะเป2นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ� AUN ในแต'ละเกณฑ� (AUN Criteria)  โดยใช#เกณฑ�ย'อยเป2นเครื่องมือเพ่ือความสะดวกใน
การประเมินและใช#การประเมินภาพรวมของแต'ละเกณฑ�เท'านั้น 
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      AUN - QA criterion 1 Expected Learning Outcomes 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 

 

เกณฑ%ย�อย  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of 
the university (1,2) 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes 
(3) 

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders (4) 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 2 Program Specification 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information about 
the programme to help stakeholders make an informed choice about the programme. 

2. Programme specification including course specifications describes the expected learning 
outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students to 
understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; and 
the relationship of the programme and its study elements. 

 

เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 2 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

       

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2)  

       

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 3 Programme Structure and Content 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 

 
 
เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 3 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes (1) 

       

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear (2)  

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date (3,4,5,6)  

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 4 Teaching and Learning Approach 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy of 
the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that 
influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by what 
methods. 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep approach 
of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes when 
learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, 
what he or she knows about his or her own learning, and the strategies she or he 
chooses to use. 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to participate 

responsibly in the learning process; and 
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and 
practices, etc.). 
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เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders (1)  
       

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes (2,3,4,5)  

       

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6)  

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 5  Student Assessment 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

a. New student admission  
b. Continuous assessment during the course of study 
c. Final/exit test before graduation 

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
 

เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 5 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes 
(1,2)  

       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods,regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
(4,5)  
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment (6,7) 
 

       

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8)        
Overall opinion  
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AUN - QA criterion 6 Academic Staff Quality 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 
needs for education, research and service. 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

• apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate 
assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 

• develop and use a variety of instructional media; 

• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses 
they deliver; 

• reflect upon their own teaching practices; and 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 

taking into account their academic freedom and professional ethics. 
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 

appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

 



32 
 

เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 6 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service (1)  

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service (2)  

       

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated (4,5,6,7)  

       

6.4  Competences of academic staff are identified  and 

evaluated (3) 

       

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them (8)   

       

6.6  Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service (9)   

       

6.7  The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement (10)  

       

Overall opinion  
 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณค'าหน'วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว'าง

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน'วยกิตแต'ละรายวิชาท่ีเป�ดสอนทุกรายวิชาตลอดป�
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล#วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหน'วยกิตของวิชาท่ี i 
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2. คํานวณค'า FTES โดยใช#สูตรคํานวณดังนี้ 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'าต'อป� (FTES) =                     
 
 
การปรับจํานวนในระหว�างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให#มีการปรับค'าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให#เป2นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส'วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต'ออาจารย�
ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน'วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ'มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
2. ก ลุ' ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ

สังคมศาสตร� 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย%ประจําแยกตามกลุ�มสาขาวิชา 

กลุ�มสาขาวิชา 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต�ออาจารย%ประจํา 
1. วิทยาศาสตร�กายภาพ 20:1 
2. วิศวกรรมศาสตร� 20:1 
3. สถาปrตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง 8:1 
4. เกษตร ปmาไม#และประมง 20:1 
5. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร� บัญชี การจัดการ การท'องเท่ียว 

เศรษฐศาสตร� 
25:1 

6. นิติศาสตร� 50:1 
7. สังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� 25:1 

 

 

 

 

 

                            Student Credit Hours (SCH) ท้ังป� 

จํานวนหน'วยกิตต'อป�การศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
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AUN - QA criterion 7 Support Staff Quality 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

   
 
เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 7 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service (1) 

 

       

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 

 

       

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them (4) 

  

       

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service (5) 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 8 Student Quality and Support 

Sub Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
 

 
เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 8 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and the admission criteria to 
the programme are clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date (1) 

 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated (2) 
 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload (3)  

 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student        
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability (4) 

      
8.5 The physical, social and psychological environment that 

is conducive for education and research as well as 
personal well-being (5) 

 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 9 Facilities and Infrastructure 

Sub Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

and information technology are sufficient. 
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 

the study programme. 
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 

communication technology. 
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 

students. 
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 

that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
 

 

เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 9 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 

 

       

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research (3,4) 

 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research (1,2) 

 

       

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure        
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

 

9.5 The standards for environment,  health and safety; and  
      access for people with special needs are defined and 
      implemented (7)  
 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 10 Quality Enhancement 

Sub Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, students, 

alumni and stakeholders from industry, government and professional organisations. 
2. The curriculum design and development process is established and it is periodically 

reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its efficiency and 
effectiveness. 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 

student services) is subject to evaluation and enhancement. 
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 

and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
 

เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 10 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development (1) 
 

       

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) 

 

       

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment (3) 
 

       

10.4 Research output is used to enhance teaching  and  

      learning (4) 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

10.5 Quality of support services and facilities (at the  library, 
laboratory, IT facility and student services) is  subjected to 
evaluation and enhancement (5) 
 

       

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement (6) 
 

       

Overall opinion  
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AUN - QA criterion 11 Output 

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
 

 
เกณฑ%ย�อย 

AUN-QA Criterion 11 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

       

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement (1) 

       

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement (1)  

       

11.4 The types and quantity of research activities by 

 students are established, monitored and 

 benchmarked for improvement (2)     

       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

       

Overall opinion  
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บทท่ี 3 
การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA 

 

3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน 
ในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน อยู'บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีต#องการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให#เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน โดยท่ีคํานึงถึงความต#องการของ
สังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังต'อไปนี้ 
 1.  องค�ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน 
  1)  โครงร'างองค�กร (Organizational Profile, OP) เป2นบริบทของคณะ/สถาบัน เพ่ือให#ท้ัง
ผู#บริหาร บุคลากร และผู#ตรวจประเมินมีความเข#าใจท่ีตรงกันเก่ียวกับบริบทท่ีสําคัญของคณะ/สถาบันรวมท้ัง
เอกลักษณ�ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ�ของนิสิต/นักศึกษาท่ีกําหนดไว#เพ่ือเป2นหลักในการดําเนินการซ่ึง
สามารถสะท#อนได#ในตัวบ'งชี้หลัก และเพ่ือเป2นหลักในการคัดเลือกตัวบ'งชี้ตามบริบทของสถาบัน (Selective 
indicator)  
  2)  ตัวบ'งชี้หลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ'งเน#นบูรณาการของตัววัดของ 
สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยทําให#วิธีการวัดเป2นไปในแบบ
เดียวกันเพ่ือลดความสับสนในการทํางาน และเป2นวิธีการวัดท่ีสามารถสะท#อนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน 
สําหรับตัวบ'งชี้หลักในคู'มือฉบับนี้ มีจํานวน 13 ตัวบ'งชี้หลัก ท่ีพัฒนามาจากตัวบ'งชี้ระดับคณะ/สถาบันของ
คู'มือฉบับป�การศึกษา 2557  
  3)  ตัวบ'งชี้เลือก (Selective Indicators) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได#กําหนดตัวบ'งชี้
เลือก ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตัวบ'งชี้  
 2.  การแสดงตัวบ'งชี้นั้นจะต#องอธิบายถึงความสัมพันธ�ท่ีเก่ียวข#องกับ OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน 
เพ่ือให#เห็นการใช#ตัวบ'งชี้เหล'านี้ตอบคําถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร� ของแต'
ละคณะ/สถาบัน ถึงแม#ว'าการประเมินในหลายตัวบ'งชี้ปrจจุบันจะยังมีเกณฑ�ท่ีไม'เอ้ือหรือไม'สามารถสะท#อนให#
เห็นแนวโน#มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบกับตัวเองหรือกับคู'
เปรียบเทียบได#อย'างชัดเจน แต'ควรแสดงความเห็นของแนวโน#มของการพัฒนาท่ีพบ ไว#ในรายงานเพ่ือใช#เป2น
รากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู'ระบบท่ีคณะ/สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนา
คุณภาพด#วยตนเอง โดยไม'ต#องรอให#หน'วยงานภายนอกกําหนดตัวบ'งชี้คุณภาพและระดับคุณภาพท่ีต#องการ ซ่ึง
จะเป2นแนวทางทําให#เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 3.  การประเมินจะใช#เกณฑ�การให#คะแนน 1-7 สําหรับทุกตัวบ'งชี้ โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พร#อมข#อเสนอแนะ เพ่ือคณะ/สถาบันได#ทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป2นอยู'ของสถาบัน และนําไปสู'การพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินการในระดับท่ีสูงข้ึน 
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 4.  การระบุแนวทางการปฏิบัติท่ีเป2นเลิศ (Best Practice) ให#คณะกรรมการประเมินเป2นผู#พิจารณาให#
ข#อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีเป2นเลิศ สามารถระบุเป2นแต'ละด#าน (Criteria) หรือในภาพรวม
ของคณะ/สถาบันก็ได# 
 5.  การดําเนินการตามข#อเสนอแนวคิดนี้เป2นการบูรณาการเกณฑ�การประกันคุณภาพระดับคณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข#าด#วยกันแล#ว ดังนั้น เกณฑ�นี้จึงเป2นเกณฑ�ประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบัน
ชุดเ ดียวกันท้ังภายในและภายนอก เ พ่ือเป2นแนวทางในการพัฒนาไปสู' เกณฑ� คุณภาพของแต'ละ
สถาบันการศึกษาท่ีเป2นท่ียอมรับและเป2นเกณฑ�ในระดับสากล เช'น EdPEx เป2นต#น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4-1 องค�ประกอบของโครงร'างองค�กร (Organization Profile : OP) 

 
 
 
 
 

P.1 ลักษณะองค%กร 

P.2 สภาวการณ%ขององค%กร OP 
วิสัยทัศน% 
พันธกิจ  
จุดประสงค% 

หลักสูตร 

บริการวิชาการ 

… 

ผู0ส�งมอบ 

คู�ความร�วมมือ 
. 

นักเรียน 

สินทรัพย% 

บุคลากร 
กฎ ระเบียบ 

ระบบการปรับปรุง 
ผลการดําเนินการ 
บัณฑิต 

ลูกค0ากลุ�มอ่ืน 

ผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย 

ข0อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ลําดับการแข�งขัน 

การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข�งขัน 

ก. สภาพแวดล#อมขององค�กร 

ข. ความสมัพันธ�ระดับองค�กร 

ก. สภาพด#านการแข'งขัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ� 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ผู0ใช0 

ผู0ใช0 

โครงสร0างองค%กร 

บริบทเชิงกลยุทธ% 
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3.2 องค%ประกอบและเกณฑ%การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน 

องค�ประกอบของเกณฑ�การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบันแบ'งออกเป2น 2 
องค�ประกอบด#วยกันคือ 

องค�ประกอบท่ี 1 โครงร'างองค�กร (Organizational Profile)  
องค�ประกอบท่ี 2 ตัวบ'งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) ประกอบไปด#วย ตัวบ'งชี้หลัก 

(Core Indicators) และตัวบ'งชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indicators)  
การจัดทําโครงร'างองค�กรของคณะและสถาบันนั้นจะทําให#คณะและสถาบันได#เข#าใจถึงเปtาหมายการ

จัดการศึกษา รวมถึงเข#าใจบริบทและสถานะขององค�กร สามารถกําหนดเปtาหมายการดําเนินการของตัวบ'งชี้
ระดับคณะและสถาบันได#อย'างเหมาะสม ซ่ึงจะทําให#สามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการศึกษาได#อย'างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามบริบทของสถาบันการศึกษา และนําไปสู'การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสร#างผลลัพธ�ท่ีมีคุณภาพสอดคล#องกับความต#องการของสังคมและประเทศ
และเป2นไปตามบริบทของแต'ละสถาบันการศึกษา 

สําหรับตัวบ'งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) แบ'งออกเป2น กลุ'มตัวบ'งชี้หลัก (Core  
Indicators) จํานวน 13 ตัวบ'งชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบ'งชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective 
Indicators) จํานวน 3 ตัวบ'งชี้ (S.1 ถึง S.3)   

โดยเกณฑ�ในระดับคณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองค�ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 
ด#าน ของ สมศ. อันได#แก' 1. คุณภาพศิษย� 2. คุณภาพครู/อาจารย� 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 4. ความสัมพันธ�กับชุมชน/สังคม 5. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. อัตลักษณ�และ
เอกลักษณ�และ 7. มาตรการส'งเสริม และครอบคลุมเกณฑ�ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ท้ัง 6 ด#าน อันได#แก' 1. การกํากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย� 5. 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู#เรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู# 

CUPT Indicators แต'ละตัวบ'งชี้จะประกอบไปด#วย คําอธิบาย ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลระดับ
หลักสูตร เกณฑ�ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ� AUN-QA ท่ีเก่ียวข#อง 
เกณฑ�และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคําถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) ท่ีใช#เป2นแนว
ทางการตอบคําถามเพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

องค%ประกอบและตัวบ�งช้ี CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน  
CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน  

โครงร'างองค�กร (Organization Profile) 

ตัวบ�งช้ีหลัก 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

C.2 การได#งานทําของบัณฑิต หรือการใช#ประโยชน�ในการประกอบวิชาชีพ 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 

C.4 ผลงานของผู#เรียน 
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CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน  
C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของผู#บริหารมหาวิทยาลัย 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของผู#บริหารคณะ/สถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู#บริหารคณะ/สถาบัน 

C.10 บุคลากรได#รับการพัฒนา 

C.11 ข#อมูลปtอนกลับจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

C.12 การบริการวิชาการแก'สังคมของคณะและสถาบัน 

C.13 การส'งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ�งช้ีเลือก 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร#างสรรค� 

S.2 การเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย� 

S.3 วิจัยใช#ประโยชน�ในชุมชน 

 
องค%ประกอบที่ 1 โครงร�างองค%กร (Organizational Profile)  

การจัดทําโครงร'างองค�กรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA นั้น มีวัตถุประสงค�หลัก
เพ่ือให#คณะและสถาบันการศึกษา ได#ศึกษาและทําความเข#าใจถึงบริบทและเปtาหมายในระยะสั้นและระยะยาว
ของสถาบัน รวมถึงสถานการณ�ปrจจุบันท้ังภายนอกและภายในสถาบันท่ีส'งผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ�
ของการดําเนินการของสถาบัน ท้ังนี้การเขียนโครงร'างองค�กร ควรระบุหรืออ#างถึงเปtาหมายการดําเนินการของ
ตัวบ'งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู'เทียบ (หากมี) ตามบริบทของสถาบัน ท้ังนี้การเขียนโครงร'างองค�กรภายใต#ระบบ 
CUPT QA อาจใช#แนวทางของการเขียนโครงร'างองค�กรของ EdPEx มาใช#เป2นแนวทางในเบ้ืองต#นดังแสดงใน
รายละเอียดต'อไปนี้ 

 
โครงร�างองค%กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป2นสิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงานและเป2น

ความท#าทายสําคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู' 
                                                           
1 เน้ือหาของหัวข#อ "โครงร'างองค�กร" นําและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป2นเลิศฉบับป� 

2558-2561 แนวทางท่ีเป2นระบบสู'การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค�กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 

Education Criteria for Performance Excellence" สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา [6] 
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P.1 ลักษณะองค%กร : คุณลักษณะท่ีสําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ให#อธิบายลักษณะสภาพแวดล#อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ�หลักกับผู#เรียน

ลูกค#ากลุ'มอ่ืน ผู#ส'งมอบ คู'ความร'วมมือ และผู#มีส'วนได#ส'วนเสียโดยตอบคําถามต'อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล0อมขององค%กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการท่ีสําคัญอะไรบ#าง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต'ละหลักสูตร

และบริการต'อความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช#วิธีการอย'างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ 

(2) วิสัยทัศน%และพันธกิจ จุดประสงค% 
วิสัยทัศน�ค'านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันท่ีได#ประกาศไว#คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเก่ียวข#องอย'างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป2นอย'างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม' ๆ เก่ียวกับองค�ประกอบของ

บุคลากรหรือความต#องการบุคลากรหรือไม' 

• คณะ/สถาบันแบ'งบุคลากรหรือคณาจารย�/พนักงานเป2นกลุ'ม และประเภทอะไรบ#าง 

• ข#อกําหนดด#านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย�/พนักงานในแต'ละกลุ'ม แต'ละประเภท มี
อะไรบ#าง 

• มีองค�ประกอบสําคัญอะไรท่ีทําให#บุคลากรเข#ามามีส'วนร'วมอย'างจริงจังเพ่ือให#คณะ/สถาบันบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน� บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย'างไร กลุ'มท่ีจัดต้ังให#ทํา
หน#าท่ีต'อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข#อกําหนดพิเศษด#านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีสําคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย% 
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยีและอุปกรณ�สําคัญอะไรบ#าง ท่ีมีอิทธิพลต'อวิธีการดําเนินงาน 

เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน�ของคณะ/สถาบัน 
(5) กฎ ระเบียบข0อบังคับ 
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใต#สภาพแวดล#อมด#านกฎระเบียบ ข#อบังคับ อะไรบ#าง รวมถึงกฎระเบียบ

ข#อบังคับด#านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข#อกําหนดเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการข้ึนทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข#อบังคับด#านสิ่งแวดล#อม ด#านการเงิน ด#าน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบ#าง 
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ข. ความสัมพันธ%ระดับองค%กร 
(1) โครงสร0างองค%กร 
โครงสร#างและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย'างไร และความสัมพันธ�เชิงการรายงาน

ระหว'างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองค�กร ผู#นําระดับสูง และองค�กรแม'มีลักษณะ
เช'นใด 

(2) ผู0เรียน ลูกค0ากลุ�มอ่ืน และผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย2 
ส'วนตลาด กลุ'มผู#เรียน และลูกค#ากลุ'มอ่ืน และกลุ'มผู#มีส'วนได#ส'วนเสียท่ีสําคัญของคณะ/สถาบัน มี

อะไรบ#าง กลุ'มดังกล'าวมีความต#องการและความคาดหวังท่ีสําคัญอะไรบ#าง ต'อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต'อผู#เรียนและลูกค#ากลุ'มอ่ืน และการปฏิบัติการ ความต#องการและความคาดหวังของส'วนตลาดกลุ'ม
ผู#เรียนและลูกค#ากลุ'มอ่ืนและกลุ'มผู#มีส'วนได#ส'วนเสียแต'ละกลุ'มมีความแตกต'างกันอย'างไร 

(3) ผู0ส�งมอบและคู�ความร�วมมือ 
ผู#ส'งมอบ คู'ความร'วมมือ ท่ีเป2นทางการและไม'เป2นทางการท่ีสําคัญมีประเภทอะไรบ#าง กลุ'มต'าง ๆ 

เหล'านี้มีบทบาทอย'างไรต'อ 

• ระบบงานโดยเฉพาะการสร#างหลักสูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ
สนับสนุนต'อผู#เรียนและลูกค#ากลุ'มอ่ืน 

• การส'งเสริมขีดความสามารถในการแข'งขันของสถาบัน 
คณะ/สถาบันมีกลไกท่ีสําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู#ส'งมอบ คู'ความร'วมมือท่ีเป2นทางการและไม'เป2น

ทางการ กลุ'มต'าง ๆ เหล'านี้มีส'วนช'วยและร'วมทําให#เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย'างไร สถาบันมี
ข#อกําหนดท่ีสําคัญสําหรับห'วงโซ'อุปทานอะไรบ#าง 
หมายเหตุ 

P การตอบคําถามในโครงร'างองค�กรมีความสําคัญมากข#อมูลเหล'านี้กําหนดบริบทท่ีช'วยให#เข#าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑ�ควรให#สัมพันธ�กับบริบทของ
สถาบันตามท่ีได#อธิบายไว#ในโครงร'างองค�กรซ่ึงจะทําให#สถาบันตอบสนองต'อคําถามอ่ืน ๆ ท้ังหมดตามลักษณะ
ท่ีโดดเด'นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต'าง ๆ ท่ี สถาบันนําเข#าสู'ตลาดเพ่ือดึงให#ผู#เรียน
เข#ามาเรียนรู#หรือมีส'วนในการศึกษาค#นคว#าและพัฒนาศาสตร�หรือองค�ความรู#กระบวนการจัดหลักสูตรและ
บริการต'อผู#เรียนของสถาบันอาจเป2นการจัดให#โดยตรงหรือโดยผ'านคู'ความร'วมมือท้ังท่ีเป2นทางการและไม'เป2น
ทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องท่ีสถาบันมีความชํานาญท่ีสุดสมรรถนะหลักเป2นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญซ่ึงเป2นแกนหลักในการทําให#บรรลุพันธกิจและสร#างความได#เปรียบในตลาด

                                                           
2 ผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ� EdPEx [6] อาจแตกต'างจาก ผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย ตามเกณฑ� AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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หรือสภาพแวดล#อมด#านการบริการสมรรถนะหลักมักเป2นสิ่งท่ีคู'แข'งขันหรือผู#ส'งมอบและคู'ความร'วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได#ยากและในหลาย ๆ กรณีทําให#สถาบันคงความได#เปรียบในการแข'งขัน 

P.1ก(3) กลุ'มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย�/พนักงาน (รวมถึงหน'วยงานท่ีทําหน#าท่ีต'อรอง)
อาจจัดแบ'งตามประเภทของการจ#างหรือสายการบังคับบัญชาตามท่ีปรากฏในสัญญาว'าจ#างสถานท่ีปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล#อมในการทํางานการนํามาใช#ซ่ึงนโยบาย
บางอย'างเพ่ือส'งเสริมความเป2นครอบครัวหรือปrจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ก(3) สถาบันท่ีอาศัยอาสาสมัครในการทําให#งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล'านี้
เข#าเป2นส'วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด#วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด#านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายท่ีใช#กับภาคธุรกิจท้ังนี้
ข้ึนกับพ้ืนท่ีท่ีสถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล#อมด#านกฎระเบียบข#อบังคับซ่ึงอาจครอบคลุมถึงการปล'อยก�าซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร�บอนเครดิต รวมถึงการใช#พลังงานอย'างมีประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกค#ารวมถึงผู#ใช#หรือผู#ท่ีมีแนวโน#มจะมาใช#หลักสูตรและบริการซ่ึงเป2นผู#ใช#โดยตรง (ผู#เรียน
และอาจรวมถึงผู#ปกครอง) รวมถึงกลุ'มบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีนําหลักสูตรและบริการไปใช#หรือเป2นผู#ออกค'าใช#จ'ายให# 

P.1ข(2) กลุ'มของผู#เรียนและลูกค#ากลุ'มอ่ืนอาจจัดแบ'งตามปrจจัยร'วมของความคาดหวัง พฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ'มภายในแต'ละกลุ'มอาจมีการจําแนกเป2นลูกค#ากลุ'มย'อยลงไปอีกตามความ
แตกต'างและความเหมือนภายในกลุ'มเดียวกัน การกําหนดส'วนตลาดของสถาบันอาจแบ'งย'อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช'องทางการเผยแพร'เขตพ้ืนท่ีหรือปrจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ข(2) ความต#องการของกลุ'มผู#เรียน ลูกค#ากลุ'มอ่ืน และส'วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องท่ี
พัก/การอํานวยความสะดวกท่ีจัดให#เฉพาะกลุ'มหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพาะให#เหมาะกับความต#องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนท่ีเล็กลง การบริการด#วยภาษาท่ีหลากหลาย ข#อกําหนด
สําหรับปริญญาท่ีเหมาะสมกับผู#รับบริการ การให#คําปรึกษาแนะนําแก'ผู#เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสํารับผู#เรียน
ท่ีกลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค'าใช#จ'ายด#านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส�และการศึกษาทางไกล ความต#องการของกลุ'มผู#มีส'วนได#ส'วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดง
ความรับผิดชอบต'อสังคมและการให#บริการชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต#องการและความคาดหวังของผู#เรียน ลูกค#ากลุ'มอ่ืน และผู#มีส'วนได#ส'วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช'วยผลักดันสถาบันให#มีความไวต'อการรับรู#ประเด็นความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและห'วงโซ'อุปทานจากสาเหตุต'าง ๆ ท่ีรวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

P.1b(3) ผู#ส'งมอบและคู'ความร'วมมืออย'างเป2นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักท่ีเตรียมความพร#อมของ
นักเรียนท่ีจะเข#ามาเรียนต'อในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเป2นการสื่อสารสองทางในภาษาท่ีเข#าใจได#และอาจ
กระทําในลักษณะการติดต'อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน� World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท�
ในหลายสถาบันกลไกเหล'านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต#องการของตลาดผู#เรียน ลูกค#า
กลุ'มอ่ืน หรือผู#มีส'วนได#ส'วนเสียของสถาบัน 

 



50 
 

P.2 สภาวการณ%ขององค%กร: สภาวการณ%เชิงกลยุทธ%ของคณะ/สถาบันเป9นอย�างไร 
ให#อธิบายสภาพแวดล#อมด#านการแข'งขันความท#าทายและความได#เปรียบเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญและ

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน 
โดยตอบคําถามต'อไปนี้: 

ก. สภาพด0านการแข�งขัน 
(1) ลําดับในการแข�งขัน 
คณะ/สถาบันอยู'ท่ีลําดับใดในการแข'งขัน ให#อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เม่ือ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คู'แข'งเป2นอย'างไร 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข�งขัน 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงมีผลกระทบต'อสถานการณ�แข'งขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสร#างโอกาส สําหรับการสร#างนวัตกรรม และความร'วมมือคืออะไร 
(3) ข0อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล'งข#อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข'งขันท่ีสําคัญท่ีจะสามารถหาได#จากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบ#าง แหล'งข#อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญท่ีมีอยู'จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ#าง มีข#อจํากัด
อะไรบ#างในการรวบรวมและใช#ข#อมูลต'าง ๆ เหล'านี้ (ถ#ามี) 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ% 

ความท#าทายและความได#เปรียบเชิงกลยุทธ�ท่ีสําคัญด#านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต'อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ#าง 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ส'วนประกอบท่ีสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน ซ่ึงรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีสําคัญระดับสถาบัน 

 
หมายเหตุ 

P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู'ในสภาพแวดล#อมท่ีมีการแข'งขันท่ีสูงนอกเหนือจากการ
แข'งขันโดยตรงเพ่ือให#ได#ผู#เรียน สถาบันเหล'านี้มักจะต#องแข'งขันเพ่ือให#เกิดความม่ันคงด#านการเงิน การได#มาซ่ึง
อาสาสมัครและบุคลากร การแข'งขันนี้อาจเป2นภายในกลุ'มสถาบันการศึกษาด#วยกัน เช'น เพ่ือให#ได#รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสท่ีจะให#การบริการเสริมด#านอ่ืน ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป2น
การแข'งขันกับองค�กรภาครัฐ หรือหน'วยงานอ่ืน ๆ เช'น การแข'งขันภายใต#งบประมาณท่ีจํากัด 

P.2(ข) ความท#าทายและความได#เปรียบเชิงกลยุทธ�อาจสัมพันธ�กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร#างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค�กรแม' ผู#เรียน ลูกค#ากลุ'มอ่ืน และตลาดของสถาบัน ภาคส'วนต'าง ๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ�หรือ
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การรับรู#ของสังคมต'อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน�การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห'วงโซ'คุณค'า (Value 
Chain) ของคณะ/สถาบัน และความได#เปรียบเชิงการแข'งขันอาจรวมถึงการสร#างความแตกต'าง เช'นค'าเล'า
เรียนและค'าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให#บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร#างนวัตกรรม 
ทําเลท่ีตั้งและการเข#าถึงได#โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการให#คะแนนตามเกณฑ�ของ EdPEx (หน#า 51) ได#ใช#การเรียนรู#และการบูรณาการซ่ึง
เป2นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ'ายทอด เพ่ือนําไปปฏิบัติเป2นเครื่องพิสูจน�
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคําถามนี้เพ่ือกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางท่ีคณะ/สถาบันใช#เพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกล'าวควรเก่ียวเนื่องกับความต#องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต'าง ๆ ท่ีสอดรับกับระบบโดยรวมภายใต#เกณฑ� EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช#วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ�
การประกันคุณภาพด#วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การนําระบบการตรวจสอบท่ีมี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช#เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู#ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต'าง ๆ อาจรวมถึงการใช#ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ เช'น ISO 9000 หรือ 14000 การใช#ศาสตร�การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอ่ืน ๆ 

 

องค%ประกอบที่ 2 ตัวบ�งช้ีหลักระดับคณะและสถาบัน 
ตัวบ'งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวบ'งชี้ ดังต'อไปนี้โดยได#แสดง

ความเชื่อมโยงระหว'างตัวบ'งชี้หลักและเกณฑ�ข#อย'อย (Checklist) ของเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว#
ด#วยกันแล#ว ความเชื่อมโยงดังกล'าวแสดงถึงการใช#ข#อมูลร'วมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมีความ
เก่ียวข#องหรือถูกนําไปใช#กับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน เป2นต#น 
 

องค%ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน องค%ประกอบ/เกณฑ%ระดับหลักสูตรท่ีเก่ียวข0อง 
โครงร'างองค�กร (Organization Profile) Program Profile 
ตัวบ�งช้ีหลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน AUN-QA Criteria No.* 
C.1  การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 
C.2  การได#งานทําของบัณฑิต หรือการใช#ประโยชน�ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 

C.3  คุณภาพบัณฑิต 10.6, 11.5 
C.4  ผลงานของผู#เรียน 11.4 
C.5  คุณสมบัติของอาจารย� 6.2, 6.4 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 6.7, 11.4 
C.7  การกํากับมาตรฐานหลักสูตร องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของผู#บริหาร
มหาวิทยาลัย 
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 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 

 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของผู#บริหาร
สถาบัน/ผู#บริหารคณะ 
C.9  ผลการบริหารและจัดการของผู#บริหารคณะ/สถาบัน  
C.10  บุคลากรได#รับการพัฒนา 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5 
C.11  ข#อมูลปtอนกลับจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
C.12  การบริการวิชาการแก'สังคมของคณะและสถาบัน  
C.13  การส'งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
 
* อาจมี AUN-QA Checklist ข#ออ่ืนท่ีไม'ปรากฏในตาราง แต'มีความเก่ียวข#องกับตัวบ'งชี้ระดับคณะและสถาบัน 
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C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
 

คําอธิบาย 
การดําเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู'และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ

นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว'างเรียน เป2นการแสดงให#เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติ
ของความต#องการในการเข#าศึกษาของผู#เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพ่ือให#นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
เป2นบัณฑิตตามเปtาหมายของการจัดการศึกษาได# 

ท้ังนี้เปtาหมายของการจัดการศึกษานั้นเป2นไปตามท่ีระบุในโครงร'างองค�กร โดยระยะเวลาการศึกษาท่ี
กําหนดของระดับปริญญาตรีเท'ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สําหรับระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ�
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช#ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท'ากับ 5 ป� และระดับปริญญาเอก
ใช#ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท'ากับ 6 ป� 
 

ระดับหลักสูตร 
ดําเนินการเก็บข#อมูลการรับเข#า การคงอยู' และการสําเร็จการศึกษา โดยอาจใช#ตารางตัวอย'างเป2น

แนวทางในการเก็บข#อมูล และสามารถนําข#อมูลไปใช#ใน AUN.8 Student Quality and Support ในข#อย'อย 
AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ข#อย'อย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได# 
 

ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลการรับเข#าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช#ได#กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ 

ป�การศึกษา 
จํานวนผู#สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ 
(No. Offered) 

จํานวนผู#มสีิทธิเข#าศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2554 298 105 100 96 
1/2555 321 120 122 100 
1/2556 315 105 105 98 
1/2557 327 105 103 102 

*ข#อมูลย#อนหลังอย'างน#อย 3 ป�การศึกษา  
 

ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลจํานวนนักศึกษาในแต'ละชั้นป� (ใช#ได#กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ป�การศึกษา 
นักศึกษา 

ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 >ป� 4 รวม 

2554 96 87 78 80 10 351 
2555 100 90 85 77 8 360 
2556 98 90 90 83 11 372 
2557 102 95 87 89 9 382 

*ข#อมูลย#อนหลังอย'างน#อย 3 ป�การศึกษา 
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ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลการคงอยู'และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัสแรกเข#า 
จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีจบ
ภายในระยะเวลา 

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไม'ศึกษาต'อในป�การศึกษาท่ี* 

< 4 ป� 4 ป� > 4 ป� 1 2 3 4 เป2นต#นไป 

2554 96 1 82 3 6 0 1 1 
2555 100 0   10 3   
2556 98    3    
2557 102        

*จํานวนนักศึกษาท่ีไม'ศึกษาต'อหมายถึง นักศึกษาท่ีพ#นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ป�นั้น  
 
ระดับปริญญาโท 
ตัวอย'างตารางเก็บข#อมลูการรับเข#าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช#ได#กับหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ป�การศึกษา 

จํานวนผู#สมัคร(No. 
Applied) 

จํานวนท่ีประกาศรับ
(No. Offered) 

จํานวนผู#มสีิทธิเข#าศึกษา 
(No .Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2554     
1/2555     
2/2555     
1/2556     
1/2557     
2/2557     
1/2558     

*ข#อมูลย#อนหลังอย'างน#อย 3 ป�การศึกษา และข#อมูลสอดคล#องกับข#อมูลในตารางการคงอยู'ของหลักสูตร 
 
ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลจํานวนนักศึกษาในแต'ละชั้นป�ของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ป�การศึกษา 
นักศึกษา 

ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 ป� 5 รวม 
2554       
2555       
2556       
2557       

*ข#อมูลย#อนหลังอย'างน#อย 3 ป�การศึกษา 
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ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลการคงอยู'และการจบการศึกษาของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เข#า 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ป�) 
จํานวนนักศึกษาท่ีไม'ศึกษาต'อในป�

การศึกษาท่ี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป2นต#นไป 

1/2554              
1/2555              
2/2555              
1/2556              
1/2557              
2/2557              
1/2558              

หมายเหตุ แยกตารางข#อมูลระหว'างนักศึกษาในแผน ก และ ข (2) หรือนักศึกษาท่ีรับเข#าด#วยเง่ือนไขการรับ
และการจบการศึกษาท่ีแตกต'างกัน 
 

เกณฑ%การประเมิน 
ให#ใช#ตารางเกณฑ�การประเมินต'อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช'น เม่ือยังไม'ได#ทําการเก็บข#อมูล

ผลการดําเนินงานในการผลิตบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา หรือไม'มีการรายงานผลท่ีเก่ียวข#อง จะได#คะแนน 1 โดย
เม่ือดําเนินการเก็บข#อมูลในตารางข#างต#น หรือเริ่มมีระบบเก็บข#อมูลแล#วจะได#คะแนน 2 และเม่ือเก็บข#อมูลมาก
พอสามารถนําไปวิเคราะห�เทียบกับเปtาหมายของหลักสูตรและเป2นไปตามท่ีคาด (แสดงถึงความเข#าใจใน
สถานะการดําเนินการ และเหตุปrจจัยของผลท่ีเกิดข้ึน โดยความคาดหมายไม'จําเป2นต#องเป2นผลท่ีดีเสมอไป) จะ
ได#คะแนน 3 โดยเม่ือแนวโน#มผลการดําเนินการบ'งชี้ถึงการดําเนินการท่ีดีหรือมีแนวโน#มผลท่ีแสดงให#เห็นว'า
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน จะได#คะแนน 4 หรือในท่ีนี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวข#องกับ
เกณฑ�นั้น ๆ ได#รับการบริหารจัดการอย'างท่ีควรจะเป2น (as expected) โดยเม่ือมีการดําเนินการเหนือกว'าท่ี
เกณฑ�กําหนด เช'น มีการวิเคราะห�ถึงปrจจัยท่ีทําให#นักศึกษาเลือกเข#าเรียน หรือ พ#นสภาพ หรือได#นําผลการ
วิเคราะห�ไปใช#ในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอย'างเหมาะสมยิ่งข้ึน จะ
ได#คะแนน 5 เป2นต#น 
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไม'มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

มีผล
ดําเนินงาน
เบ้ืองต#น 
(เป2นข#อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต'ยัง
ไม'สมบูรณ�

มีการเก็บ
ข#อมูลอย'าง
เป2นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห�
การ

3+มี
แนวโน#มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให#เกิดผล
เป2นไป/ใน

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว'าท่ี
เกณฑ�
กําหนด
ส'งผลให#เกิด
การพัฒนา

5+มีผลการ
ดําเนินงานท่ี
เท'าหรือสูงกว'า
คู'เทียบใน
ระดับชั้นนํา
ของประเทศ มี
การดําเนินงาน

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 
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ไม'สามารถ/
ไม'มีการ
วิเคราะห�) 

ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปtาหมาย 

ทิศทางตาม
เปtาหมายท่ี
กําหนด 

ระบบ ท่ีดีต'อเนื่อง
ส'งผลให#การ
ดําเนินงาน
เทียบเท'าหรือ
สูงกว'าคู'เทียบ 
(คู'เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

* การกําหนดเปtาหมายหรือคู'เทียบ ต#องถูกกําหนดอยู'ใน Program Profile ของหลักสูตร 
 
ระดับคณะ 

  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ  = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 

  จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
  

 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรเก่ียวกับอัตราการรับเข#าของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success 

Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรเก่ียวกับอัตราการคงอยู'ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate) 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนให#การคงอยู' และอัตราการสําเร็จ   

การศึกษามีแนวโน#มในทิศทางท่ีดี 
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C.2 การได0งานทําของบัณฑิต หรือการใช0ประโยชน%ในการประกอบวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ท่ีได#งานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช#ประโยชน�จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ท้ังท่ีมีรายได#ประจําและไม'มีรายได#ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามเปtาหมาย
ของผู#จัดการศึกษา ความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต หรือผู#มีส'วนได#ส'วนเสียอ่ืน ๆ โดยผู#จัดการศึกษาควรกําหนด
นิยามความสําเร็จ การมีงานทํา การใช#ประโยชน�หรือระยะเวลาการได#งานทําหรือการใช#ประโยชน�ใน Program 
Profile หรือ โครงร'างองค�กร 
 
หมายเหตุ สําหรับมหาวิทยาลัยไม'จํากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ�หรือมหาวิทยาลัยท่ีรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ท่ีประกอบอาชีพอิสระอยู'แล#วเป2นส'วนใหญ' หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดวิธีการประเมินการ
ใช#ประโยชน�ท่ีสะท#อนความสําเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ'งหมายของสถาบันในโครงร'าง
องค�กร หรือ Program Profile  
 
เกณฑ%การประเมิน 
 ให#ใช#ตารางเกณฑ�การประเมินต'อไปนี้ประเมินการได#งานทําของบัณฑิต หรือการใช#ประโยชน�ในการ
ประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถนําไปใช#ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ�ย'อย AUN 11.3 
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไม'มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบ้ืองต#น(เป2น
ข#อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต'ยัง
ไม'สมบูรณ�ไม'
สามารถ/ไม'มี
การวิเคราะห�) 

มีการเก็บ
ข#อมูล
อย'างเป2น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห�
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปtาหมาย 

3+มี
แนวโน#ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบ
ดีทําให#
เกิดผล
เป2นไป/ใน
ทิศทาง
ตาม
เปtาหมาย
ท่ีกําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว'าท่ี
เกณฑ�
กําหนด
ส'งผลให#เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานท่ีเท'า
หรือสูงกว'าคู'
เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดี
ต'อเนื่องส'งผลให#
การดําเนินงาน
เทียบเท'าหรือสูง
กว'าคู'เทียบ  
(คู'เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปtาหมายหรือคู'เทียบ ต#องถูกกําหนดอยู'ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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 ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
หรือ  
 คณะทําการประเมินระยะเวลาการได#งานทําหรือการใช#ประโยชน�ของบัณฑิตของคณะ และประเมิน
คะแนนจากเกณฑ� 1-7 ในตารางเกณฑ�ระดับหลักสูตร 
 
  

Diagnostic Questions 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรเก่ียวกับการได#งานทําหรือการใช#ประโยชน� 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรอการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนให#การได#งานทําหรือการใช#ประโยชน�มี

แนวโน#มในทิศทางท่ีดี 
- สัดส'วนการได#งานทํา หรือ อัตราการใช#ประโยชน�หลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

เป2นอย'างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส'วนไม'เป2นไปตามท่ีคาดหวัง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
 

คําอธิบาย  
 คุณภาพบัณฑิตเป2นไปตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ท่ีสามารถให#สะท#อนอยู'ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ท่ีแตก
ย'อยออกเป2นผลการเรียนรู#คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต'าง ๆ ในหลักสูตรใน
ท่ีสุด โดยท้ัง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต#องสอดคล#องส'งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล#องกับอัตลักษณ�ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป2นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ท่ี
สะท#อนความต#องการของผู#ใช#บัณฑิตและผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท#อนอัตลักษณ�คุณสมบัติ
บัณฑิตท่ีเป2นท่ีต#องการตามความต#องการของผู# มีส'วนได#ส'วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช#ผลสะท#อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาท่ีตอบสนองต'อความต#องการของผู#มีส'วนได#ส'วนเสียอย'างแท#จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช#วิธีการต'าง ๆ ในการได#มาซ่ึงข#อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําข#อมูลไปใช#ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ�ย'อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ�ย'อย AUN 11.5 ท้ังนี้ควรมีการ
กําหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ใน Program Profile หรือ โครงร'างองค�กรของคณะ/สถาบัน 
 

เกณฑ%การประเมิน 
 ให#ใช#ตารางเกณฑ�การประเมินต'อไปนี้ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร 
 ระดับหลักสูตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไม'มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบ้ืองต#น 
(เป2นข#อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต'ยัง
ไม'สมบูรณ�ไม'
สามารถ/ไม'
มีการ
วิเคราะห�) 

มีการเก็บ
ข#อมูลอย'าง
เป2นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห�การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปtาหมาย 

3+มีแนวโน#ม
ผลการ
ดําเนินงานของ
ระบบดีทําให#
เกิดผลเป2นไป/
ในทิศทางตาม
เปtาหมายท่ี
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว'าท่ี
เกณฑ�กําหนด
ส'งผลให#เกิดการ
พัฒนาระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานท่ีเท'า
หรือสูงกว'าคู'เทียบ
ในระดับช้ันนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดี
ต'อเน่ืองส'งผลให#
การดําเนินงาน
เทียบเท'าหรือสูง
กว'าคู'เทียบ (คู'
เทียบช้ันนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปtาหมายหรือคู'เทียบ ต#องถูกกําหนดอยู'ใน Program Profile ของหลักสูตร 
 

ระดับคณะ 
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  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
Diagnostic Questions 

- อัตลักษณ�ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีท่ีมาอย'างไร 
- POs และ ELOs สอดคล#องกับความต#องการของผู#มีส'วนได#ส'วนเสียหรือไม'อย'างไร 
- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู#มีส'วนได#

ส'วนเสีย 
- ผู#ใช#บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติหรือ ELOs 

อย'างไร 
คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู#ใช#บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

C.4 ผลงานของผู0เรียน 
 

คําอธิบาย 
 การศึกษาจะต#องมีการค#นคว#า คิดอย'างเป2นระบบ เพ่ือหาคําตอบหรือความรู#ใหม'ท่ีมีความน'าเชื่อถือ

หรือเป2นประโยชน�การประมวลความรู#เพ่ือจัดทําผลงาน เป2นการแสดงถึงการเรียนรู#และความสามารถในการใช#
ความรู#ความสามารถของผู#เรียนอย'างเป2นระบบ ท่ีสามารถนําไปใช#ประโยชน�ได# 

ผลงานของผู#เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร#างสรรค�สิ่งประดิษฐ�ผลงานท่ีตอบโจทย�
อุตสาหกรรม ท่ีสอดคล#องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ตารางต'อไปนี้เป2นตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค�ให#หลักสูตรรวบรวมข#อมูล
ผลงานของผู#เรียนหรือผู#สําเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานท่ีทําร'วมกับอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

 

ตัวอย'างตารางข#อมูลผลงานของผู#เรียนและผู#สําเร็จการศึกษา* 
นักศึกษา/ผู#สําเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก(ระบุ) 
อาจารย�/ผู#ทํา
ผลงานร'วม 

ชื่อผลงาน/แหล'ง
เผยแพร' 

วัน/เดือน/ป�  
ท่ีเผยแพร' 

     
     
     
ตารางข#อมูลนี้สามารถใช#กับ C.4 ผลงานของผู#เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใช#ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ�ย'อย AUN 11.4 
 

เกณฑ%ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.4 ผลงานของผู#เรียน ให#ประเมินคะแนนจากเกณฑ�ต'อไปนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไม'มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบ้ืองต#น(เป2น
ข#อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต'ยัง
ไม'สมบูรณ�ไม'
สามารถ/ไม'มี
การวิเคราะห�) 

มีการเก็บ
ข#อมูลอย'าง
เป2นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห�
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปtาหมาย 

3+มีแนวโน#ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดีทํา
ให#เกิดผล
เป2นไป/ใน
ทิศทางตาม
เปtาหมายท่ี
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว'าท่ี
เกณฑ�กําหนด
ส'งผลให#เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท'าหรือสูงกว'าคู'
เทียบในระดับช้ันนํา
ของประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดีต'อเน่ือง
ส'งผลให#การดําเนินงาน
เทียบเท'าหรือสูงกว'าคู'
เทียบ (คู'เทียบช้ันนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเปtาหมายหรือคู'เทียบ ต#องถูกกําหนดอยู'ใน Program Profile ของหลักสูตร 
ระดับคณะ 
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  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีเปtาหมายเก่ียวกับผลงานของผู#เรียนในแต'ละกลุ'มอย'างไร 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรต'อผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุ'มหลักสูตร

วิชาชีพ/กลุ'มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 
คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแต'ละกลุ'มแต'ละระดับ 

รวมถึงผลงานท่ีตอบโจทย�อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส'วนร'วมของทุกภาคส'วน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย% 
 
คําอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป2นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต#องการบุคลากรท่ีมีความรู#ความสามารถ
และความลุ'มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการ
ติดตามความก#าวหน#าทางวิชาการและการพัฒนาองค�ความรู# ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย�ท่ีมีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด#านการออกแบบการสอน และถ'ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต�และเลือกใช#วิธีการท่ีหลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพ่ือให#บรรลุ ELOs ท่ีกําหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช#สื่อการสอนท่ีหลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป2นประโยชน�ต'อผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

 
 โดยมีจํานวนอาจารย�และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต#องการและบริบทของหลักสูตร
เพ่ือให#บรรลุเปtาหมายของการจัดการศึกษา เป2นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของคณะ/สถาบัน ท่ีได#กําหนดไว#โดยหลักสูตรต#องมีการประเมินความสามารถท่ีพึงประสงค�ของอาจารย�ตามท่ี
ระบุไว# 
 
สูตรการคํานวณหาค�า FTES 
  

3. คํานวณค'าหน'วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว'าง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน'วยกิตแต'ละรายวิชาท่ีเป�ดสอนทุกรายวิชาตลอดป�
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล#วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหน'วยกิตของวิชาท่ี i 
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4. คํานวณค'า FTES โดยใช#สูตรคํานวณดังนี้ 
 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'าต'อป� (FTES) =                     
 
การปรับจํานวนในระหว�างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให#มีการปรับค'าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให#เป2นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส'วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต'ออาจารย�
ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน'วยนับปริญญาตรี 
3. กลุ'มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
4. ก ลุ' ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ

สังคมศาสตร� 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย%ประจําแยกตามกลุ�มสาขาวิชา 

กลุ�มสาขาวิชา 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต�ออาจารย%ประจํา 
8. วิทยาศาสตร�กายภาพ 20:1 
9. วิศวกรรมศาสตร� 20:1 
10. สถาปrตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง 8:1 
11. เกษตร ปmาไม#และประมง 20:1 
12. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร� บัญชี การจัดการ การท'องเท่ียว 

เศรษฐศาสตร� 
25:1 

13. นิติศาสตร� 50:1 
14. สังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� 25:1 

 
ตารางสรุปข#อมูลสัดส'วนนักศึกษาต'ออาจารย�ของหลักสูตร 
ป�การศึกษา FTES ของนักศึกษา จํานวนอาจารย�และนักวิจัย สัดส'วนนักศึกษาต'ออาจารย� 
    
    
    
 
 
 
 

                            Student Credit Hours (SCH) ท้ังป� 

จํานวนหน'วยกิตต'อป�การศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
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 1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑ�ข#อย'อย AUN ท่ีเก่ียวข#องแต'ละข#อ 
 2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑ�ข#อย'อยท่ีเก่ียวข#องกับเกณฑ�ระดับคณะ เป2นคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑ�ในระดับคณะโดยไม'ใช#วิธีการเฉลี่ย แต'พิจารณาว'าภาพรวมแล#วระดับ 
 ตัวอย'างเช'น หลักสูตรประเมินระดับคะแนนของประเด็นของเกณฑ�ข#อย'อยท่ีเก่ียวข#อง เช'น ใน
กรณี C.5 คุณสมบัติอาจารย�นั้นจะเก่ียวข#องกับ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมินตนเองของหลักสูตร
พบว'ามีคะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เท'ากับ 4 และ 3 ตามลําดับ โดย AUN 6.4 นั้นได#ระดับ 3 เพราะยัง
ไม'ได#ประเมิน Competencies ทางด#านการสอนของอาจารย�ตามท่ีเกณฑ�ระบุท้ังหมด แต'ได#ดําเนินการ
ประเมินความสามารถในการสอนมาแล#วในบางประเด็นตามท่ีระบุในเกณฑ� และดังนั้นหลักสูตรจึงสรุปว'า
ระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย�ของหลักสูตรดังกล'าวเท'ากับ 4 
เพราะผลกระทบจากการท่ียังไม'ได#ประเมินคุณสมบัติของอาจารย�ในด#านการสอนบางประเด็นนั้นไม'มีผลต'อ
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย�และคุณวุฒิทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารย�สอดคล#องกับ
หลักสูตร แต'ในทางกลับกัน หากพบว'าระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน Competencies 
ของบุคลากรยังไม'ครบถ#วน และเพ่ิงเริ่มประเมิน Competencies มีผลส'งถึงการจัดการเรียนการสอนของ

เกณฑ%ประเมิน 
 

 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย�ในระดับหลักสูตร สามารถประเมินได#จาก AUN.6 Academic 
Staff Quality เกณฑ�ย'อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ�คะแนนของ AUN-
QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) 
 
 

 ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
Diagnostic Questions 

- ความรู#ความสามารถ จํานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเป2นอย'างไร เพียงพอและ
สอดคล#องกับความต#องการหรือไม'อย'างไร 

- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย'างไร เพ่ือให#ได#บุคลากรท่ีมี
ความรู#ความสามารถสอดคล#องกับความต#องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล#องกับเปtาหมายของคณะ/
สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารย�มีความเหมาะสมหรือไม'อย'างไร สอดคล#องกับบริบทของคณะ/สถาบัน
หรือไม'อย'างไร และมีการดําเนินการใดเพ่ือให#บุคลากรมีความรู#ความสามารถสอดคล#องกับความต#องการของ
คณะ/สถาบัน 
 

วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใช#เกณฑ� 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย%ประจําและนักวิจัย 
 
คําอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเป2นข#อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให#เห็นว'าอาจารย�ประจําและนักวิจัยได#สร#างสรรค�ข้ึน
เพ่ือแสดงให#เห็นถึงความก#าวหน#าทางวิชาการและการพัฒนาองค�ความรู#อย'างต'อเนื่อง เป2นผลงานท่ีมีคุณค'า 
สมควรส'งเสริมให#มีการเผยแพร'และนําไปใช#ประโยชน� ผลงานวิชาการอาจอยู'ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร#างสรรค�สิ่งประดิษฐ�หรือผลงานท่ีตอบสนองต'อความต#องการของผู#ประกอบการใน
ภาคส'วนต'าง ๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว'าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล#องกับผลการเรียนรู#ท่ีคาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท#อนเอกลักษณ�
ของคณะ/สถาบัน ดําเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เปtาหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 ตารางนี้เป2นตารางเก็บข#อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค�ให#หลักสูตรรวบรวมข#อมูลผลงานของ
นักศึกษาหรือผู#สําเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย� เช'น ผลงานวิจัยตีพิมพ�ตามฐานข#อมูลต'าง ๆ 
สิ่งประดิษฐ�ชิ้นงาน งานออกแบบสร#างสรรค� งานร'วมภาคอุตสาหกรรม ท้ังงานท่ีมีลิขสิทธิ์หรืองานวิจัยบริการ
วิชาการท่ีมีความลับทางการค#า เป2นต#น 
 
ตัวอย'างตารางสรุปข#อมูลผลงานของอาจารย�และนักวิจัยในหลักสูตร 

ป� 
ผลงานเผยแพร' 

รวม 
จํานวนผลงาน
ต'ออาจารย�
และนักวิจัย 

ภายในสถาบัน ระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค 
ระดับ

นานาชาติ 
       
       
       
       

ตารางข#อมูลนี้สามารถประกอบ AUN.6 Academic Staff Quality เกณฑ�ย'อย AUN 6.7 และ AUN.11  
Output เกณฑ�ย'อย AUN 11.4 
 
เกณฑ%ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย�สามารถประเมินได#จาก AUN.6 Academic Staff Quality 
เกณฑ�ย'อย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑ�ย'อยข#อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ�
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) 
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ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรต'อผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย�ประจําและ

นักวิจัย รวมถึงผลงานท่ีตอบโจทย�อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส'วนร'วมของทุกภาคส'วน เช'นอาจารย�
นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชน การทําความร'วมมือระหว'างหน'วยงาน (MOU) เช'น การมีทุนวิจัยร'วมกัน 
การร'วมกันผลิตผลงานของภาคส'วนต'าง ๆ ฯลฯ 
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C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
คําอธิบาย 
 เพ่ือเป2นการคุ#มครองผู#บริโภคและรับผิดชอบต'อสังคม คณะ/สถาบันจําเป2นต#องบริหารจัดการ
หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต'ละคณะ/สถาบันว'ามีการดําเนินการท่ีมีมาตรฐานและเป2นไปตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข#อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข#อมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบันท่ีใช#
วิธีการเก็บข#อมูลต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับการกํากับมาตรฐานได#ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให#เห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข#อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 
เกณฑ%การประเมิน 

ระดับหลักสูตร 
 ใช#เกณฑ�การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ�คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร 
[11] หน#า 64) 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรให#เป2นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข#อง 

- คณะ/สถาบันทราบสถานะหลักสูตรท้ังท่ีเป2นไปตามเกณฑ�และไม'เป2นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรและทราบเหตุผลของหลักสูตรท่ีไม'เป2นไปตามเกณฑ�หรือไม'อย'างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนช'วยเหลือ ให#กับหลักสูตรท่ีไม'เป2นไปตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรอย'างไร 
 

 

 

 



69 
 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน0าที่ของผู0บริหารมหาวิทยาลัย 
 
คําอธิบาย 

 ผู#บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล#วนแต'มีบทบาทและหน#าท่ีท่ีสําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให#สามารถบรรลุพันธกิจและเปtาหมายต'าง ๆ ได# จึงจําเป2นต#องประเมิน
บทบาทและหน#าท่ีของผู#บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช#ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให#ดียิ่งข้ึนต'อไป โดยแบ'งการประเมินออกเป2น 2 ส'วน ดังนี้ 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน#าท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของผู#บริหารคณะ/ผู#บริหารสถาบัน 

 
วิธีและเกณฑ%การประเมิน 

ใช#ประเด็นการประเมินและเกณฑ�การประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามท่ีระบุในรายละเอียดท่ี
เก่ียวข#อง เม่ือได#ผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แล#ว ให#ใช#วิธีการประเมินคะแนนภาพรวมของ 
C.8 จากคะแนนของข#อย'อยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม'เฉลี่ย แต'ดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให#สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หน#าท่ีของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะให#สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8.1  
การปฏิบัติตามบทบาทและหน#าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ และ C.8.2 คณบดี 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน0าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 
 คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ'งชี้นี้แบ'งออกเป2น 2 ส'วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส'วนงาน โดยตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท'านั้น 
 

 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 
 สภามหาวิทยาลัย เป2นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติท่ีจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต'ละแห'งจะมีองค�ประกอบ และบทบาทหน#าท่ีแตกต'างกัน
ตามท่ีได#กําหนดไว#ในพระราชบัญญัติโดยท่ัวไปสภามหาวิทยาลัย เป2นกลไกท่ีกําหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข#อบังคับ การพิจารณาจัดต้ังยุบเลิกหน'วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให#ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต'งต้ังถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู#บริหาร และภารกิจ
อ่ืน ๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว#รวมท้ังการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให#บรรลุเปtาหมายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใช#การประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต'อไปนี้ 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ#วนตามภาระหน#าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร�ทิศทาง กํากับนโยบาย ข#อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข#อบังคับของต#นสังกัดและหน'วยงานท่ีเก่ียวข#อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให#บรรลุเปtาหมาย 

- เอาใจใส' ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซ่ือสัตย�สุจริต รักษาผลประโยชน�ขององค�กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร'งใสเป�ดเผย (Duty of Disclosure)  

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช#หลักธรรมาภิบาล 
 
คําอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจําคณะ) 
 คณะกรรมการประจําส' วนงาน หรือกรรมการประจําคณะ เป2นคณะบุคคลคณะหนึ่ ง ใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีองค�ประกอบและหน#าท่ีตามท่ีได#กําหนดไว#ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ข#อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําส'วนงานเป2นหนึ่งในกลไกสําคัญในการบริหารจัดการ
ของส'วนงานเพ่ือให#บรรลุผลตามเปtาหมายต'าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส'วนงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ใช#การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต'อไปนี้ 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ#วนตามภาระหน#าท่ีท่ีกําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร�ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข#อบังคับ 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให#บรรลุเปtาหมาย 

- เอาใจใส' ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซ่ือสัตย�สุจริต รักษาผลประโยชน�ขององค�กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร'งใสเป�ดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช#หลักธรรมาภิบาล 
 
ข0อมูลและวิธีการเก็บข0อมูลท่ีเก่ียวข0อง 

ใช#แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ%การประเมิน 

ใช#เกณฑ�คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช#ประเด็นการประเมิน 5 ข#อ
ข#างต#น 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน0าที่ของผู0บริหารคณะ/ผู0บริหารสถาบัน 
 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ'งชี้นี้แบ'งออกเป2น 2 ส'วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส'วนงาน โดยตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท'านั้น 
 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี) 

การประเมินผลตามหน#าท่ีและบทบาทของผู#บริหารสถาบันท่ีหมายถึงผู#บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให#บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําป�ของสถาบัน  
สร#างความเชื่อมโยงการกํากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในท่ีมุ'งเน#นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป� ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู#บริหาร 

 
ประเด็นการประเมิน 

ให#ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต'อไปนี้ 
1. สมรรถนะอธิการบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ'งชี้หลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธ�ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ'งชี้สนับสนุน 
4. การแสวงหารายได#และความยั่งยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร� 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู#ในสถาบัน 

 
คําอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี) 

การประเมินผลตามหน#าท่ีและบทบาทของผู#บริหารส'วนงาน หรือ คณบดี ในการบริหารและการ
จัดการให#บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานประจําป�ของคณะ โดยจะมุ'งเน#นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป� ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู#บริหารส'วนงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ให#ประเมินคณบดีในประเด็นดังต'อไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ'งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร�ระดับคณะซ่ึงต#องสอดคล#องกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได# 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวังของผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร� 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู#ในคณะ 

 
ข0อมูลและวิธีการเก็บข0อมูลท่ีเก่ียวข0อง 
ใช#แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ%การประเมิน 
ใช#เกณฑ�คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน#าท่ีของผู#บริหารคณะ/ผู#บริหารสถาบัน โดยใช#ประเด็นการประเมิน 5 ข#อข#างต#น 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู0บริหารคณะ/สถาบัน 
 
คําอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู#บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล#วนแต'มีบทบาทและหน#าท่ีท่ีสําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให#สามารถบรรลุพันธกิจและเปtาหมายต'าง ๆ ได# จึงจําเป2นต#องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ�ในด#านต'าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู#บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต'าง ๆ เพ่ือใช#ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให#ดียิ่งข้ึนต'อไป โดยแบ'งการประเมินออกเป2น 2 ระดับ
สถาบันและระดับคณะ 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ'งชี้นี้แบ'งออกเป2น 2 ส'วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ โดยตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท'านั้น 
 
ระดับคณะ 
 
คําอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก'สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป2นต#องดําเนินงานผ'านคณะ
ดังนั้นคณะต#องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให#สอดคล#องกับ
เปtาหมายและกลุ'มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด#านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให#บรรลุตามเปtาหมายท่ีกําหนดไว#จนส'งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค�กร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผลการวิเคราะห� SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะและสอดคล#อง
กับวิสัยทัศน�ของคณะสถาบันรวมท้ังสอดคล#องกับกลุ'มสถาบันและเอกลักษณ�ของคณะและพัฒนาไปสู'แผน 
กลยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลาเพ่ือให#บรรลุผลตามตัวบ'งชี้และเปtาหมายของ
แผนกลยุทธ�และเสนอผู#บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห�ข#อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด#วยต#นทุนต'อหน'วยในแต'ละหลักสูตร สัดส'วน
ค'าใช#จ'ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย'างต'อเนื่องเพ่ือวิเคราะห�ความ
คุ#มค'าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข'งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป2นผลจากการวิเคราะห�และระบุปrจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปrจจัยภายนอกหรือปrจจัยท่ีไม'สามารถควบคุมได#ท่ีส'งผลต'อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให#ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด#วยหลักธรรมาภิบาลอย'างครบถ#วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย'าง
ชัดเจน 
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5. ค#นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู#ท้ังท่ีมีอยู'ในตัวบุคคลทักษะของผู#มีประสบการณ�ตรงและแหล'ง
เรียนรู#อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู#อย'างน#อยครอบคลุมพันธกิจด#านการผลิตบัณฑิตและด#านการวิจัย จัดเก็บ
อย'างเป2นระบบโดยเผยแพร'ออกมาเป2นลายลักษณ�อักษรและนํามาปรับใช#ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล#อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได#ปรับให#การดําเนินงานด#านการประกันคุณภาพการศึกษาเป2นส'วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด#วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 
ข0อมูลและวิธีการเก็บข0อมูลท่ีเก่ียวข0อง 

รวบรวมนําเสนอและวิเคราะห�ข#อมูลผลลัพธ�การดําเนินงานท่ีเก่ียวข#องในแต'ละประเด็นการประเมิน
ท้ัง 7 ข#อข#างต#น 
 
เกณฑ%การประเมิน 

ใช#เกณฑ�คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน#า 64) ในการประเมินระดับการดําเนินการของ
แต'ละประเด็นท้ัง 7 ข#อข#างต#น โดยประเมินผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนกับเปtาหมายท่ีเก่ียวข#องต'าง ๆ ท่ีระบุไว#
ในโครงร'างองค�กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู#บริหารคณะ/สถาบัน 
จากผลคะแนนของ 7 ข#อโดยใช#วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ท่ีไม'ใช#วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนน
ของการดําเนินการท้ัง 7 ข#อ 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10 บุคลากรได0รับการพัฒนา 
 
คําอธิบาย 

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนได#รับการพัฒนาและส'งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู#
ความสามารถด#านต'าง ๆ อย'างเป2นระบบเพ่ือบรรลุเปtาประสงค�ตามท่ีระบุไว#ในโครงร'างองค�กร 
 
เกณฑ%การประเมิน 

ระดับหลักสูตร 
ใช#หลักการและเกณฑ�ย'อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ�ย'อย 7.1, 7.4 

และ 7.5 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง โดยอาจใช#ตารางตัวอย'าง
ต'อไปนี้ท้ังนี้การเก็บข#อมูลท้ังของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให#เก็บข#อมูลของบุคลากรทุกคนท่ี
สังกัดในภาควิชาหรือหน'วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ�คะแนนของ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) ของเกณฑ�ย'อยในแต'ละข#อ แล#วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับ
หลักสูตรโดยไม'ใช#วิธีการเฉลี่ย 
 
ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา / หน'วยงาน 

ลําดับ 
ชื่อคณาจารย%

ประจํา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
การใช0ประโยชน%/การได0รับ

รางวัลหรือการยอมรับ 
หมายเหตุ 

1 
ศ .ดร . พัฒนา 
วิชาการ 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหว'าง วันเดือนป� – วันเดือนป� 

ใช#ในการหาความร'วมมือกับ
คณาจารย�ต'างชาติ 

 

  2. สัมมนา.....เรื่อง.....ระหว'างวันเดือนป�-วันเดือนป� ใช#ในการทําวิจัย  

  
3. Courdera –ช่ือหลักสูตรออนไลน� ช่ือเวบไซท� 
ระหว'างวันเดือนป�- วันเดือนป� 

นับช่ัวโมงเรียนตามท่ีระบุใน
หลักสูตร และใช#ในการสอนใน
วิชา... 

 

 รวม    

2. 
ผศ.ดร.สอนดี 
มีคุณภาพ 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหว'าง วันเดือนป� – วันเดือนป� 

  

  
2. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหว'าง วันเดือนป� – วันเดือนป� 

  

 รวม    

3. 
ผ ศ . ด ร . วิ จั ย 
ดีเด'น 

1. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหว'าง วันเดือนป� – วันเดือนป� 

  

  
2. International Conference on….ณ  
เมือง ประเทศ ระหว'าง วันเดือนป� – วันเดือนป� 
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ตัวอย'างตารางเก็บข#อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา / หน'วยงาน 

ลําดับ 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุนประจํา 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน /ฯลฯ 

การใช0ประโยชน%/การได0รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

หมาย
เหตุ 

1. 
นายส'งเสริม 

วิชาการ 
1.สัมมนา......เรื่อง.....ระหว'างวันเดือนป�- วันเดือนป� 

ใช#ในการควบคุม
ห#องปฏิบัติการ 

 

  2.อบรม.....เรื่อง......ระหว'างวันเดอืนป�-วันเดือนป� 
ในการการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

 

  ........................................................   
 รวม    

2. 
นางร'วมใจ 
สนับสนุน 

1. ดูงาน ......เรื่อง.....ระหว'างวันเดอืนป�-วันเดือนป�  
 

 
 ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
 
  
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการกําหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู# 
ความสามารถด#านต'าง ๆ 

- บุคลากรมีส'วนร'วมในการกําหนดความต#องการในการพัฒนาตนเองหรือไม' อย'างไร 
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C.11 ข0อมูลป}อนกลับจากผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย 
 
คําอธิบาย 

การมีข#อมูลปtอนกลับจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสียเป2นส'วนสําคัญท่ีจะทําให#เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให#บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู#มีส'วนได#ส'วนเสียในระดับหลักสูตร ได#แก'
นักศึกษา ผู#ใช#บัณฑิต/ผู#ใช#บริการวิชาการ/ผู#ใช#ผลงานวิจัย ศิษย�เก'า และบุคลากรท้ังสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข#อมูลปtอนกลับท่ีดีควรจะเป2นข#อมูลท่ีสามารถนํามาใช#ในการพัฒนาการดําเนินการท่ีเก่ียวข#องกับผู#มี
ส'วนได#ส'วนเสียกลุ'มต'าง ๆ ให#ดียิ่งข้ึนไปได# โดยข#อมูลปtอนกลับไม'จําเป2นต#องเป2นข#อมูลระดับคะแนนท่ีบ'งบอก
ถึงความพึงพอใจเท'านั้น แต'อาจเป2นข#อมูลสถิติท่ีเก่ียวข#องท่ีเป2นประโยชน�และสามารถใช#ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต'อไปได# 
 

ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ประเด็นการประเมินข#อมูลปtอนกลับจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสียประกอบไปด#วย ข#อมูลปtอนกลับจากผู#มี

ส'วนได#ส'วนเสีย 5 กลุ'มดังต'อไปนี้  
1. ข#อมูลปtอนกลับจากนักศึกษา อาจเป2นข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินการต'าง ๆ ต'อไปนี้ 

- การจัดการเรียนการสอน เช'น ELO โครงสร#างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย� 

- ความพร#อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เช'น ความพร#อมทางกายภาพ เช'น ห#องเรียน ห#องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- ความพร#อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู# เช'น 
ห#องสมุดฐานข#อมูลเพ่ือการสืบค#น แหล'งเรียนรู# สื่ออิเล็กทรอนิกส� สถานพยาบาล สนามกีฬา ท่ีพักของ
นักศึกษาฯลฯ 

- การให#คําปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร#อมเพ่ือการทํางาน 

2. ข#อมูลปtอนกลับจากผู#ใช#บัณฑิต/ผู#ใช#บริการวิชาการ/ผู#ใช#ผลงานวิจัย อาจเป2นข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับ
การดําเนินการต'าง ๆ ต'อไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เปtาหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต#องการ
ของหลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประโยชน�จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
- ความสัมพันธ�และช'องว'างทางการสื่อสารระหว'างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย�เก'า 
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3. ข#อมูลปtอนกลับจากศิษย�เก'า อาจเป2นข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินการต'าง ๆ ต'อไปนี้ 
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปrจจุบัน 
- การมีส'วนร'วมกับเครือข'ายศิษย�เก'า/ประโยชน�จากการเป2นศิษย�เก'าของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรู#ให#อย'างต'อเนื่อง 
- ความสัมพันธ�และช'องทางการสื่อสารระหว'างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย�เก'า 

4. ข#อมูลปtอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป2นข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับประเด็นต'าง ๆ ต'อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก#าวหน#าในการทํางาน/ความม่ันคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล#อมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการให#ข#อมูลปtอนกลับเก่ียวกับปrญหาหรือข#อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ข#อมูลปtอนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป2นข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับประเด็นต'าง ๆ ต'อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก#าวหน#าในการทํางาน/ความม่ันคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล#อมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการให#ข#อมูลปtอนกลับเก่ียวกับปrญหาหรือข#อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการประเมิน 

การหาข#อมูลปtอนกลับจากผู# มีส'วนได#ส'วนเสียอาจใช#เครื่องมือท่ีหลากหลาย เช'น การสํารวจ  
การสัมภาษณ� การศึกษาจากกลุ'มเจาะจง (Focus Group) หรือใช#ข#อมูลการดําเนินงานต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 
เกณฑ%การประเมิน 
 

ระดับหลักสูตร 
ใช#เกณฑ�คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน#า 64) ในการประเมินการ

ดําเนินการเพ่ือให#ได#มาซ่ึงข#อมูลปtอนกลับของแต'ละกลุ'ม โดยใช#เกณฑ� AUN.8 Student Quality and 
Supports ข#อย'อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ต้ังแต' AUN 10.1 ถึง 
10.6 เป2นหลักเกณฑ�ประกอบการพิจารณาการดําเนินการและคะแนนของแต'ละกลุ'มผู#มีส'วนได#ส'วนเสีย และ
สรุปคะแนนการประเมิน C.11 ให#เหลือเพียงค'าเดียว โดยไม'นําคะแนนของแต'ละกลุ'มมาทําการเฉลี่ย 
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 ระดับคณะ 
  คะแนนท่ีได#ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีได#ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 
  
หรือ 

คณะทําการประเมินผลสะท#อนจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสียข#างต#น โดยประเมินเฉพาะท่ีคณะเป2นผู#
ให#บริการหรือมีส'วนเป2นผู#ให#การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช#เกณฑ�คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย'างไรเก่ียวกับข#อมูลปtอนกลับจากผู#มีส'วนได#ส'วนเสียกลุ'มต'าง ๆ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดท่ีสนับสนุนให#เกิดบรรยากาศการเรียนรู#ท่ีดีและ

สอดคล#องกับอัตลักษณ�หรือเอกลักษณ�ของคณะ/สถาบัน 
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C.12 การบริการวิชาการแก�สังคมของคณะและสถาบัน 
 
คําอธิบาย 

การบริการวิชาการเป2นภารกิจหลักอีกอย'างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให#บริการวิชาการแก'สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ท้ังการบริการ
วิชาการท่ีทําให#เกิดรายได#และการบริการวิชาการท่ีคณะและสถาบันจัดทําเพ่ือสร#างประโยชน�แก'ชุมชน โดยมี
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน�ต'อชุมชนและสังคมแล#ว ยังส'งผล
ถึงอัตลักษณ�/เอกลักษณ�ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค�กรให#มี
จิตสาธารณะอีกด#วย 
หมายเหตุ ตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางดําเนินการ 

1. มีนโยบาย เปtาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน#นการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานท่ีทําให#ชุมชนและสังคม รวมท้ังคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย'างต'อเนื่อง

และยั่งยืน 
หมายเหตุ 

1. ควรกําหนดนโยบาย เปtาหมาย ท่ีสอดคล#องกับอัตลักษณ� เอกลักษณ� และพันธกิจ ในโครงร'าง
องค�กร 

2. ไม'จําเป2นต#องลงพ้ืนท่ีเดียวกัน และไม'จําเป2นต#องทําโครงการเดียวร'วมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให#ทุกคณะมีส'วนร'วมในการบริการทางวิชาการแก'สังคมของสถาบัน 

ใช#ตารางต'อไปนี้ใช#ในการประเมินการบริการวิชาการแก'สังคมของคณะ/สถาบัน ท่ีมีผลต'ออัตลักษณ�และ
เอกลักษณ�หรือจุดเน#น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน�ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได#ประกาศไว# 
 
เกณฑ%การประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไม'มีการ
รายงานผล
ท่ีเก่ียวข#อง 

มีรายงานผล
ท่ีเก่ียวข#อง
ในบางด#าน
(เช'นมีการ
รายงานผลท่ี

มีรายงานผล
ครบทุกด#าน
(อัตลักษณ�
และ
เอกลักษณ�

มีรายงานผล
ท่ีเกิดต'อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ#วน

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู'บุคลากร
กลุ'มอ่ืน ส'งผล
ให#เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปท่ัวท้ัง
องค�กรส'งผล
ให#เกิดการ

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป2น
วัฒนธรรม
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เกิดต'อการ
กําหนด
วิสัยทัศน�) 

หรือจุดเน#น
หรือคุณ
ลักษณ�หรือ
วิสัยทัศน�) 

และมีผลการ
ดําเนินงานท่ี
ดี 

สร#างเครือข'าย
ใหม' ๆ เพ่ือการ
บริการวิชาการ
แก'ชุมชน/สังคม 

พัฒนาท้ัง
ชุมชนและ
องค�กร 

องค�กร) 
 

 
 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 
 
ตัวอย�างแนวทางการดําเนินการ 
แนวทางข#อท่ี 1  (Input + Process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเปtาหมายด#านการ

บริการวิชาการ ในลักษณะต'าง ๆ เช'น บริการวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือการค#า หรือเชิง
บูรณาการกับพันธกิจต'าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ตามความถนัดขององค�กร โดยควรมีวิธีการบริหาร
จัดการท่ีชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมี
งบประมาณ หรือถ#าไม'อยู'ในแผนอาจมีกรอบการทํางานรองรับ และควรวิเคราะห�
ความสําเร็จในการบริการวิชาการว'ามีผลกระทบต'อองค�กรในลักษณะใดบ#าง เช'น ทําให#
นักศึกษามีจิตสาธารณะมากข้ึน คณะ/สถาบันมีรายได#ช'วยการพัฒนาด#านการเรียนการ
สอน หรือส'งผลต'อการสร#างงานวิจัย เป2นต#น) 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการท่ีดีควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางข#อท่ี 2  (Process) คณะต'าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานร'วมกันกับมหาวิทยาลัย 

หรือระหว'างคณะ หรือระหว'างสาขา/ภาควิชา เช'น 
- มหาวิทยาลัย ให#บริการชุมชน ก แบบให#เปล'าเพ่ือสร#างเป2นชุมชนพอเพียงตัวอย'าง มี

สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห'งเข#าร'วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส'วนร'วมของนักศึกษา

สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ เข#าร'วม 
- โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได#เช'น มหาวิทยาลัยรับเป2นท่ีปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะท่ีเก่ียวข#องท้ัง 10 คณะท่ีอยู'ใน
มหาวิทยาลัยเข#าร'วมดําเนินงาน 

- คณะ B ให#บริการหน'วยงานท'องเท่ียวเพ่ือสร#างงานสร#างสรรค�มีคณะอ่ืน ๆ อีก 3 คณะ
เข#าร'วม 

หมายเหตุ 
- ควรพิจารณาจํานวนผู#เข#าร'วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใช#ในการเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรท่ีทําควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข#อ 1 
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แนวทางข#อท่ี 3  (Process) ในผลการดําเนินงานท่ีทําในข#อ 2 อาจทําในลักษณะท่ีบูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีตนเองกําหนด เช'น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แนวทางข#อท่ี 4  (output) มีผลงานตามนโยบายท่ีก'อให#เกิดผลดีต'อการพัฒนาชุมชน สังคม หน'วยงานรัฐ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย'างต'อเนื่อง และสามารถประยุกต�หรือสร#างแนวทางการดําเนินงาน
ใหม' ด#วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร#างสรรค�สามารถ
ตอบ อัตลักษณ�เอกลักษณ�หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงท่ีดี ข้ึน เช'น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว'าร#อยละ 50 เข#าร'วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต'าง ๆ 
หรือคนในองค�กรใส'ใจต'อสิ่งแวดล#อมเพ่ิมข้ึน เป2นต#น (การเกิดวัฒนธรรมในองค�กรเชิง
สาธารณะนี้ไม'จําเป2นต#องเป2นแบบเดียวกันท้ังหมด ข้ึนอยู'กับลักษณะของศาสตร�ของ
ตนเอง) 

 
หมายเหตุ  ต'อเนื่องจากข#อ 3 ถ#าบูรณาการงานบริการวิชาการแล#วก'อให#เกิดผลงาน / ผลการทํางาน  
หรือจุดเด'น เช'น ทําให#เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองค�กรดีเด'นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนาต'อ
ชุมชนจนได#รับการยกย'อง หรือมีการเรียนการสอนท่ีสร#างความร'วมมือกับชุมชนเกิดเป2นแบบอย'างในการ
เรียนรู#แบบใหม' หรือการเป2นการสร#างสรรค�งานทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได#รางวัลในระดับต'าง ๆ เป2นต#น 
สามารถนํามาใช#อ#างอิงในการดําเนินงานในข#อ 4 ได# 
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C.13 การส�งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธิบาย 

เป2นกระบวนการและผลการดําเนินงานทางด#านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีก'อให#เกิดการส'งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/ 
วัฒนธรรม/กิจกรรมด#านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในท่ีนี้ เน#นวัฒนธรรมท่ีเป2นรูปแบบ 
กิจกรรม หรือวิธีการดําเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป2นหลัก โดยมีส'วนร'วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซ่ึงสามารถแสดงออกเป2นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร� ระบบศีลธรรม จริยธรรม 
หรือวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ  ตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 

แนวทางดําเนินการ 
1. มีนโยบาย เปtาหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน#นการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานท่ีก'อให#เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให#มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล#องกับ 

อัตลักษณ�เอกลักษณ� 
5. มีคุณค'าอ#างอิงได# หรือก'อให#เกิดประโยชน�กับชุมชน สังคม ระดับท#องถ่ิน หรือระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
 
ใช#ตารางต'อไปนี้ใช#ในการวัดผลท่ีเกิดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีผลต'ออัตลักษณ� และ
เอกลักษณ�หรือจุดเน#น หรือคุณลักษณ�หรือวิสัยทัศน�ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได#ประกาศไว# 
 
เกณฑ%การประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 
ไม'มีการ
รายงานผลท่ี
เก่ียวข#อง 

มีรายงานผลท่ี
เก่ียวข#องใน
บางด#าน (เป2น
ข#อมูลดิบ ยัง
ไม'มีการ
วิเคราะห�) 

มีรายงานผล
ครบทุกด#าน(อัต
ลักษณ�และ
เอกลักษณ�หรือ
จุดเน#นหรือคุณ
ลักษณ�หรือ
วิสัยทัศน�) 

มีรายงานผลท่ีเกิด
ต'อคณะ/สถาบัน
ครบถ#วนและมีผล
การดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห� trend 
จากตารางการเก็บ
ข#อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู'บุคลากร
กลุ'มอ่ืนส'งผลให#
เกิดการริเริม่
โครงการหรือ
สร#างเครือข'าย
ใหม' ๆ  

การขยายผล
ครอบคลมุไป
ท่ัวท้ังองค�กร
ส'งผลให#เกิด
การพัฒนาท้ัง
ชุมชนและ
องค�กร 

Excellent 
(Leading 
practices) 
(เกิดเป2น
วัฒนธรรม
องค�กร) 
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หมายเหตุ 
1. ควรกําหนดนโยบาย เปtาหมาย ท่ีสอดคล#องกับอัตลักษณ� เอกลักษณ� และพันธกิจ ในโครงร'าง

องค�กร นโยบายทางด#านนี้อาจจะส'งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนท่ี หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด#านศิลปะ สถาปrตยกรรม สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร�ต#องมี Selective Indicator 

ท่ีเน#นอัตลักษณ�และเอกลักษณ�ของศาสตร�จึงจะได#คะแนนในระดับ 4 
 

Diagnostic Questions 
- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 

 
ตัวอย�างแนวทางการดําเนินการ 

แนวทางข#อท่ี 1  (Input + Process) มีนโยบายและเปtาหมายด#านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได# ตามแต'
มหาวิทยาลัยกําหนดจะดําเนินงานประเพณีก็ได#แต'ต#องชัด หรือจะเน#นวัฒนธรรมโดยต#อง
มีวิธีการบริหารจัดการซ่ึงอาจประกอบด#วยมีระบบและกลไกและผู#รับผิดชอบ หรือมีแผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถ#าดี ควรมีระบบ PDCA 
 

แนวทางข#อท่ี 2  (Process) คณะต'าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานร'วมกันกับมหาวิทยาลัย 
เช'น 
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข#าร'วม 
- กิจกรรมของนักศึกษามีส'วนร'วมของคณะ 10 คณะ 
- โครงการ ข ของคณะท่ี 1 มีคณะท่ี 3/4/5 เข#าร'วม 
- กิจกรรม ค ของคณะท่ี 2 มีคณะท่ี 6/7/8/9/10 เข#าร'วม 
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส'วนร'วมของคณะ 10 คณะ 

 หมายเหตุ  
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรท่ีทําต#องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข#อ 1 
- ควรพิจารณาจํานวนผู#เข#าร'วม เพ่ือใช#ในการเสนอแนะ 

 

แนวทางข#อท่ี 3 (Process) ในผลการดําเนินงานท่ีทําในข#อ 2 อาจทําในลักษณะท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
ท่ีตนเองกําหนด เช'น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไม'จําเป2นต#องแสดงผลงานวิจัย 

อาจเป2นเพียงวิธีการหรือแนวทางท่ีมีการวิจัย) 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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แนวทางข#อท่ี 4  (Output) มีผลงานตามนโยบายท่ีก'อให#เกิดสิ่งท่ีดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบอัต
ลักษณ� เอกลักษณ� หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงท่ีดีข้ึน 

 หมายเหตุ ถ#าบูรณาการแล#วก'อให#เกิดผลงาน/ผลการทํางาน หรือจุดเด'นอะไร เช'น ทําให#
เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองค�กรดีเด'น/เกิดงานวิจัยท่ีใช#วิทยาศาสตร�สร#างงานศิลปะ
แบบใหม' 

 
แนวทางข#อท่ี 5 (Output) นอกจากทําให#มหาวิทยาลัยดีข้ึน แต'เห็นผลต'อชุมชนรอบข#างมหาวิทยาลัย 

หรือเป2นท่ียอมรับตามนโยบาย เช'น 
- มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเพ่ือศิลปะ หอศิลป�/พิพิธภัณฑ�เป2นแหล'งเรียนรู#โปงลางระดับชาติ

เป2นแหล'งสร#างดนตรีพ้ืนบ#านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย�วัฒนธรรมของชาติ 
- ได#รับรางวัลด#านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค�กร (ไม'ใช'เด็กคนใดคนหนึ่ง) 
- สร#างศูนย�อนุรักษ�ศิลปะไทยร'วมกับชุมชน A ก'อให#เกิดการท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
- Go Green ระดับโลก 
- เป2นหน'วยงานมีธรรมาภิบาลสูงสุดของชาติ 
- เป2นแหล'งผลิตผ#าไทยของชาติ 

 
หมายเหตุ ในกรณีของคณะท่ีลักษณะความเป2นศิลปะและวัฒนธรรม ต#องแสดงอัตลักษณ� เอกลักษณ� ของ
ศาสตร�ตัวเองท่ีเชื่อมโยงได#และต#องมีผลงานท่ีชี้ให#เห็น จึงจะได#ตามแนวทางข#อ 4 และเม่ือได#เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส'งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีต'ออัตลักษณ�และเอกลักษณ�หรือจุดเน#น คุณสมบัติ
วิสัยทัศน�ของคณะ/สถาบันแล#ว จึงจะได#ตามแนวทางข#อ 5 
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ตัวบ�งช้ีเลือกระดับคณะและสถาบัน 
 ตัวบ'งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน มี 3 ตัวบ'งชี้ ดังต'อไปนี้ 
 S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 
 S.2 การเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� 
 S.3 วิจัยใช#ประโยชน�ในชุมชน 
 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรค% 
 

คําอธิบาย 
 ปrจจัยสําคัญท่ีส'งเสริมสนับสนุนให#เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต#องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและท่ีได#รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร#างสรรค�อย'างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล#อมและจุดเน#นของสถาบัน  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีคณะ
หรือสถาบันได#รับจากแหล'งทุนภายนอกสถาบันยังเป2นตัวบ'งชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด#านการวิจัยและงาน
สร#างสรรค�ของคณะ/สถาบันอีกด#วย 
 

หมายเหตุ  ตัวบ'งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท'านั้น 
 

ระดับคณะและสถาบัน 
 คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต'อจํานวน
อาจารย�ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต'อไปนี้ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกสถาบัน 
                                                                   

                                                                     จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย 
 

ประเมินคะแนนตัวบ�งช้ีเลือก S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรค% จากเกณฑ%ต�อไปนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 

ไม'มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบ้ืองต#น(เป2น
ข#อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต'ยัง
ไม'สมบูรณ�ไม'
สามารถ/ไม'มี
การวิเคราะห�) 

มีการเก็บ
ข#อมูลอย'าง
เป2นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห�
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เปtาหมาย 

3+มีแนวโน#ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดีทํา
ให#เกิดผล
เป2นไป/ใน
ทิศทางตาม
เปtาหมายท่ี
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว'าท่ี
เกณฑ�กําหนด
ส'งผลให#เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท'าหรือสูงกว'าคู'
เทียบในระดับช้ันนํา
ของประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดีต'อเน่ือง
ส'งผลให#การดําเนินงาน
เทียบเท'าหรือสูงกว'าคู'
เทียบ (คู'เทียบช้ันนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 
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S.2 การเข0าสู�สากลมุ�งเน0นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย% 
 

คําอธิบาย 
 การเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� เป2นการท่ีนักศึกษาและอาจารย�ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษต'างประเทศ อบรมภาษาต'างประเทศ นําเสนอผลงานวิจัย การได#รับรางวัลจากการแข'งขัน
วิชาการในต'างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ การฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน การทําความ
ร'วมมือกับต'างประเทศ การศึกษาดูงานต'างประเทศ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
 

แนวทางการดําเนินงาน (ระดับคณะ) 
 1. พัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย� โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�และแผนกลยุทธ�ของของ
สถาบัน คณะ ซ่ึงประกอบด#วย แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
อาจารย� แผนการสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให#ได#รับรางวัลในการแข'งขันวิชาการใน
ต'างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ แผนการฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน  แผนการทําความ
ร'วมมือกับต'างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต'างประเทศ แผนการดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและอาจารย� 
 2. การส'งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามให#ทุกฝmาย งาน มีการดําเนินการวิเคราะห�แผนการดําเนินการ
พัฒนานักศึกษาและ อาจารย� เพ่ือวิเคราะห�แนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน�ของสถาบัน คณะ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินการ 
 3. ดําเนินการตามแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
อาจารย� แผนการสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให#ได#รับรางวัลในการแข'งขันวิชาการใน
ต'างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ แผนการฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน  แผนการทําความ
ร'วมมือกับต'างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต'างประเทศ แผนการดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและอาจารย� 
 4.มีผลการดําเนินงานท่ีก'อให#เกิดการพัฒนานักศึกษาและอาจารย�ในการเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียน  

5. รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและอาจารย�ต'อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือให#ข#อเสนอแนะ 
6.นําข#อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให#บรรลุวิสัยทัศน�ต'อไป 

 

แนวทางการดําเนินงาน (ระดับสถาบัน) 
 1. พัฒนาแผนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย� โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�และแผนกลยุทธ�ของของ
สถาบัน ซ่ึงประกอบด#วย แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย� 
แผนการสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให#ได#รับรางวัลในการแข'งขันวิชาการในต'างประเทศ
หรือการประชุมนานาชาติ แผนการฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน  แผนการทําความร'วมมือกับ
ต'างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต'างประเทศ แผนการดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
อาจารย�โดยศูนย�ภาษา 
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 2. การส'งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามให#ทุกฝmายและคณะมีการดําเนินการวิเคราะห�แผนการ
ดําเนินการพัฒนานักศึกษาในแต'ละหลักสูตร อาจารย�ในแต'ละสาขาวิชา เพ่ือวิเคราะห�แนวทางการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน�ของสถาบัน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินการ 
 3. ดําเนินการตามแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
อาจารย� แผนการสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย แผนการสนับสนุนให#ได#รับรางวัลในการแข'งขันวิชาการใน
ต'างประเทศหรือการประชุมนานาชาติ แผนการฝ�กประสบการณ�วิชาชีพในประเทศอาเซียน  แผนการทําความ
ร'วมมือกับต'างประเทศ แผนการศึกษาดูงานต'างประเทศ แผนการดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและอาจารย�โดยศูนย�ภาษา 
 4.มีผลการดําเนินงานท่ีก'อให#เกิดการพัฒนานักศึกษาและอาจารย�ในการเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียน  

5. รายงานผลการพัฒนานักศึกษาและอาจารย�ต'อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือให#ข#อเสนอแนะ 

6.นําข#อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให#บรรลุวิสัยทัศน�ต'อไป 
ใช#ตารางต'อไปนี้ ใช#ในการวัดผลท่ีเกิดจากการเข#าสู'สากลมุ'งเน#นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย� ตาม
วิสัยทัศน�ของคณะ/สถาบันตามท่ีประกาศไว# 
 

เกณฑ%การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม'มีการ
รายงานผล 

มีรายงานผล
เป2นข#อมูลดิบ
ยั ง ไ ม' มี ก า ร
วิเคราะห� 

มีรายงานผล
ตามท่ี
คาดหวัง มี
การวิเคราะห� 

มีแนวโน#มผล
การ
ดําเนินการท่ี
ดี(วิเคราะห� 
Trend จาก
ตารางการ
เก็บข#อมูล
ดิบ) 

มีแนวโน#มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดีและมีการ
นํา
ข#อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการ
เข#าสู'สากล
มุ'งเน#น
อาเซียน ของ
นักศึกษา
และอาจารย� 

มีการนําผล
การ
พัฒนาการ
เข#าสู'สากล
มุ'งเน#น
อาเซียน ของ
นักศึกษา
และอาจารย�
อย'างเป2น
ระบบ และมี
ผลการ
ดําเนินงานท่ี
ดีในทุกแผน 

Excellent 
World 
class or 
leading 
practice) 
(ranking) 
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S.3 วิจัยใช0ประโยชน%ในชุมชน 
 
คําอธิบาย 
 วิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีนําไปใช#ประโยชน� หมายถึง งานวิจัยหรืองาน สร#างสรรค�ท่ีได#นําไปใช#
ประโยชน�ตามวัตถุประสงค�ท่ีได#ระบุไว#ในโครงการ โครงการวิจัย รายงานวิจัยอย'างถูกต#อง สามารถนําไปสู'การ
แก#ปrญหาได#อย'างเป2นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม สร#างสรรค�ในการประยุกต�ใช#กับกลุ'มเปtาหมายโดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช#จน ก'อให#เกิดประโยชน�ได#จริงอย'างชัดเจน ตามวัตถุประสงค�และ/หรือ ได#รับการ
รับรองการใช# ประโยชน�จากหน'วยงานท่ีเก่ียวข#อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ�หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน 
โดยหน'วยงานภายนอกสถาบัน 

ประเภทของของการใช#ประโยชน�จากวิจัยและงานสร#างสรรค� ท่ีสามารถนําไปสู'การ แก#ปrญญาได#อย'าง
เป2นรูปธรรม ดังนี้  

1. การใช#ประโยชน�ในเชิงสาธารณะ เช'น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช#ให#เกิดประโยชน�แก' สาธารณชนในเรื่อง
ต'างๆ ท่ีทําให#คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได#แก' การใช# ประโยชน�ด#านสาธารณสุข ด#านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม (SME) ด#านการส'งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด#านศิลปะและวัฒนธรรม ด#านวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป2นต#น 

 2. การใช#ประโยชน�ในเชิงนโยบาย เช'น ใช#ประโยชน�จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายใน การนําไป
ประกอบเป2นข#อมูลการประกาศใช#กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ�ต'างๆ โดยองค�กร หรือหน'วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป2นต#น 

 3. การใช#ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� เช'น งานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีนําไปสู'การ พัฒนาสิ่งประดิษฐ� 
หรือผลิตภัณฑ�ซ่ึงก'อให#เกิดรายได# หรือนําไปสู'การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป2นต#น  

4. การใช#ประโยชน�ทางอ#อมของงานสร#างสรรค� ซ่ึงเป2นการสร#างคุณค'าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก'อให#เกิดสุนทรียภาพ สร#างความสุข เช'น งานศิลปะท่ีนําไปใช#ในโรงพยาบาล ซ่ึงได#มีการศึกษาและประเมินไว# 
หน'วยงานท่ีเก่ียวข#องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ไปใช# ประโยชน�หมายถึง หน'วยงานหรือ
องค�กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการ ท างานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาไปใช#ก'อให#เกิดประโยชน� โดยมี หลักฐานเชิงประจักษ�หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หน'วยงานภายนอกสถาบัน พร#อมท้ัง ระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ไปใช#ประโยชน� 
วิธีการนับ : การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร#างสรรค�ท่ีวิธีการนับ : การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร#างสรรค�ท่ีนําไปใช#ประโยชน� ให#นับจาก วันท่ีนําผลงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�มาใช#และเกิดผลชัดเจน
โดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการใน ช'วงเวลาใดก็ได# ช'วงเวลาท่ีใช#จะเป2นตามป�ปฏิทินหรือป�งบประมาณ หรือป�
การศึกษา อย'างใด อย'างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข#อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�มี
การนําไปใช#ประโยชน�มากกว'า 1 ครั้ง ให#นับการใช#ประโยชน�ได#เพียงครั้งเดียว ยกเว#นในกรณีท่ีมีการ ใช#
ประโยชน�ท่ีแตกต'างกันชัดเจนตามมิติของการใช#ประโยชน�ท่ีไม'ซํ้ากัน 
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วิธีการคํานวณ :  
 

 
 
 
 
เกณฑ%การประเมิน : ใช#บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร#อยละ 20 เท'ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ'มสาขาวิชา 

 
3.3 คําอธิบายการดําเนินการในระดับต�าง ๆ เพ่ือตอบเกณฑ%ระดับคณะ/สถาบัน 
ผู0ดําเนินการในระดับหลักสูตร 

- เก็บข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับเกณฑ�ในข#อต'าง ๆ หรือใช#ข#อมูลท่ีคณะ/สถาบันเป2นผู#จัดเก็บรวบรวม มา
พิจารณาวิเคราะห�การดําเนินการ จากผลการดําเนินการย#อนหลัง โดยควรมีข#อมูลท่ีเก่ียวข#องมา
นําเสนออย'างน#อย 3 ป�การศึกษา ป�งบประมาณ หรือป�ปฏิทิน ตามความเหมาะสม โดยนําผลการ
ประเมินจากป�ท่ีผ'านมาหรือ Improvement Plan และเปtาหมายต'าง ๆ ใน Program Profile 
มาร'วมพิจารณาด#วย 

- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด#วยตารางเกณฑ� “ระดับหลักสูตร” หรือใช#เกณฑ�ประเมินคะแนน 
AUN-QA ระดับ [11] ตามท่ีกําหนดใน CUPT Indicators ท่ีเก่ียวข#อง 

- จัดทําและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 

ผู0ดําเนินการในระดับคณะ 
- รวบรวมข#อมูลท่ีคณะเป2นผู#จัดดําเนินการในเกณฑ� CUPT Indicators ต'าง ๆ และรวบรวมข#อมูลท่ี

สถาบันเป2นผู#ดําเนินการ เพ่ือจัดส'งให#กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช#ตอบเกณฑ� CUPTQA ตาม
บริบทท่ีเก่ียวข#อง 

- รวบรวมข#อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพ่ือทําการวิเคราะห�ภาพรวมของส'วนงาน โดยพิจารณา
ข#อมูลย#อนหลัง ท้ังจาก SAR Improvement Plan และวิเคราะห�เทียบกับเปtาหมายและ
ทรัพยากรในโครงร'างองค�กรของส'วนงาน 

- ประเมินคะแนนของส'วนงานในเกณฑ�ต'าง ๆ ด#วยตารางเกณฑ� “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช#
เกณฑ�ประเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามท่ีกําหนดใน CUPT Indicators ท่ีเก่ียวข#อง 

- ติดตามและ Update ข#อมูลจากหลักสูตรต'าง ๆ และสถาบันอย'างสมํ่าเสมอ 
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของส'วนงาน ตามเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ 

 
 
 
 
 

       ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร#างสรรค�ท่ีนําไปใช#ประโยชน� 

               จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
X 100 
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ผู0ดําเนินการในระดับสถาบัน 
- รวบรวมข#อมูลท่ีสถาบันเป2นผู#ดําเนินการในเกณฑ� CUPT Indicators ต'าง ๆ เพ่ือจัดส'งให#กับส'วน

งานตามบริบทท่ีเก่ียวข#อง 
- รวบรวมข#อมูลจากหลักสูตร/ส'วนงาน และของสถาบันเอง เพ่ือทําการวิเคราะห�ภาพรวมของ

สถาบันโดยพิจารณาข#อมูลย#อนหลัง ท้ังจาก SAR  Improvement Plan และวิเคราะห�เทียบกับ
เปtาหมายและทรัพยากรในโครงร'างองค�กรของสถาบัน 

- ประเมินคะแนนของสถาบันในเกณฑ�ต'าง ๆ ด#วยตารางเกณฑ� “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช#เกณฑ�
ประเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามท่ีกําหนดใน CUPT Indicators ท่ีเก่ียวข#อง 

- ติดตามและ Update ข#อมูลจากหลักสูตรต'าง ๆ และสถาบันอย'างสมํ่าเสมอ 
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของส'วนงาน ตามเกณฑ� CUPT QA ระดับคณะ 
 

ตารางแสดงการดําเนินการและความเช่ือมโยง 
ระหว�างเกณฑ%ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน 

 

ตัวบ�งชี้ระดบัคณะ/สถาบัน 
เกณฑ%ข0อย�อยระดบั
หลักสูตรที่เก่ียวข0อง

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสตูร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

นําผลคะแนน
ระดับหลักสตูรไป
ใช0ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric ระดับ
คณะ/สถาบัน 

C.1 การรับและการสําเร็จ 
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

8.1, 8.2, 8.3, 
11.1, 11.2 

X X X X  

C.2 การได#งานทําของ
บัณฑิตหรือการใช#ประโยชน�
ในการประกอบวิชาชีพ 

11.3 X X X X  

C.3 คุณภาพบัณฑิต  10.6, 11.5  X X X  
C.4 ผลงานของผู#เรียน 11.4 X X X X  
C.5 คุณสมบัติของอาจารย� 6.2, 6.4 X X X AUN  

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย�ประจาํและนักวิจยั 

6.7, 11.4 X X X AUN  

C.7 การกาํกับมาตรฐาน
หลักสูตร 

องค� 1 การกาํกับ
มาตรฐาน 

 X X AUN  

C.8 การปฏิบัติตามบทบาท
หน#าท่ีของผู#บริหาร
มหาวิทยาลัย 

     AUN 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทและหน#าท่ีของ
กรรมการประจาํคณะ/สภา
มหาวิทยาลัย 

     AUN 

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน#าท่ีของผู#บริหาร
คณะ/ผู#บริหารสถาบัน 

     AUN 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู#บริหารคณะ/

     AUN 
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ตัวบ�งชี้ระดบัคณะ/สถาบัน 
เกณฑ%ข0อย�อยระดบั
หลักสูตรที่เก่ียวข0อง

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสตูร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

นําผลคะแนน
ระดับหลักสตูรไป
ใช0ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric ระดับ
คณะ/สถาบัน 

สถาบัน 
C.10 บุคลากรได#รับการ
พัฒนา 

6.1, 6.5, 6.6, 
7.1, 7.4, 7.5 

X X X AUN  

C.11 ข#อมูลปtอนกลับจากผู#
มีส'วนได#ส'วนเสีย 

8.4, 8.5, 10.1, 
10.2, 1.3, 10.4, 

10.5, 10.6 

X X* X* AUN AUN 

C.12 การบริการวิชาการแก'
สังคมของคณะและสถาบัน 

     X 

C.13 การส'งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     X 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร#างสรรค� 

     X 

S.2 การเข#าสู'สากลมุ'งเน#น
อาเซียน ของนักศึกษาและ
อาจารย� 

     X 

S.3 วิจัยใช#ประโยชน�ใน
ชุมชน 

     X 

 
 
X  หมายถึง  YES หรือ ม ี
X*  หมายถึง  อาจใช#ผลระดับหลักสตูร คณะ / สถาบัน ก็ได# 
AUN  หมายถึง  ใช#เกณฑ� rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน 

 

 


