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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

คู่มือฉบับน้ีถูกจัดทําขึ้นเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(ทอมก) ภายใต้ช่ือ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT 
QA) และเป็นฉบับปรับปรุงเพ่ือใช้นําร่องสําหรับปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ตามมติของท่ีประชุม ทปอ.คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์
และระบบการประเมินคุณภาพท่ีใช้แนวคิดของการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่
ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับ
สถาบัน   

ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ภาค
ภาษาไทยซ่ึงต่างกับ AUN-QA สากลเพียงเรื่องของภาษาเท่าน้ัน แต่ยังคงใช้เกณฑ์ ระบบการประเมิน และ
การพัฒนาผู้ประเมินเช่นดียวกับ AUN-QA สากล การใช้ภาษาไทยเพ่ือการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายซ่ึง
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานให้สัมฤทธิผล ท้ังนี้การขอรับการรับรอง (accreditation) จาก 
AUN ในระดับสากลข้ึนอยู่กับกลยุทธ์ของหลักสูตรหน่ึงๆการประกันคุณภาพในลักษณะน้ีจึงเป็นการใช้เกณฑ์
ชุดเดียวสําหรับ 1st party และ 3rd party assessment  

สาระสําคัญของ AUN-QA ท่ี มุ่งเน้น Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 
ระดับที่มีระดับสูงสุดคือระดับ world class นั้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ี
มีผลต่อการดํารงชีวิตของประชาคมโลก หลักสูตรจึงไม่สามารถละเลยที่จะผลิตบัณฑิตให้มี competence 
เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น อีกทั้ง AUN-QA มีลักษณะเป็นเกณฑ์ (criteria) ท่ีกําหนดเพียงแนวทาง 
(guideline) เพ่ือการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือการผลิตบัณฑิตตาม ELO  ดังนั้นแม้ภาวการณ์จะ
เปลี่ยนไป เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมาก ทําให้หลักสูตรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรก็ตามทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามองค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนนําเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่
เหมาะสม นอกจาก AUN-QA แล้วหลักสูตรยังสามารถประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์อ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาซ่ึงเน้ือหาของเกณฑ์เหล่านั้นไม่ได้ถูกรวมในคู่มือฉบับน้ี 

ในระดับคณะและสถาบันน้ัน ด้วยตระหนักว่าสถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได้โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้ม่ันใจในคุณภาพของสถานศึกษา จึงควรมีการคํานึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นแนวทางของ Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) จึง เหมาะกับความหลากหลายของบริบทของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพ่ือประกัน

ก 



  

   

คุณภาพและรับการประเมินตามกรอบ EdPEx นั้น CUPT Indicators ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือการประกัน
คุณภาพท่ีครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการ
ส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (organizational profile) 

สําหรับระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. ร่วมกับ   ทอมก 
การประเมินมีท้ังเชิงคุณภาพ (การประเมิน 7 ระดับ) และเชิงปริมาณ และยังรวมวิธีการคํานวณเพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับ Common Data Set (CDS) ไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันใน ทปอ. หรือ ทอมก จะเลือก
ประกันคุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ CUPT Indicators การประเมินจะเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันท้ัง 1st 
party และ 3rd party assessment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งช้ี แต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี 
7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA  จึงเป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งช้ีสู่ลักษณะที่เป็น 
assessment  

การเลือกระบบประกันคุณภาพระดับหลักสตูรและระดับคณะและสถาบันได้เองโดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากลนี้ ทําให้การประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการดําเนินงานขององค์กร
ท่ีมีอยู่ ตลอดจนความสอดคล้องกันของเกณฑ์ระดับหลักสูตรและตัวบ่งช้ีระดับคณะและสถาบันท่ี 1st และ 3rd 
party assessments ใช้เป็นชุดเดียวกัน ส่งผลให้การประกันคุณภาพและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินเป็นภาระท่ีสมเหตุสมผลและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์  
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บทท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA 

1.1 เหตุผลและความจําเป็นของการจัดทํา CUPT QA 
ในระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดท่ี 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามลํา ดับน้ัน  ไ ด้กําหนดตัวบ่ง ช้ี เ พ่ือประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน  ซ่ึ ง เ ป็นภาระสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งช้ีของท้ัง 2 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้
ตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ซ่ึง
จะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือฉบับน้ีสั้นๆ ว่า “คณะทํางานฯ”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันท่ี  22 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีท่ีเหมาะสม 

กอปรกับเม่ือพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯท่ีระบุว่า “...การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง......และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก จึงเห็นว่าควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. และ ทอมก และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากท่ีสุดและ
เป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2557 กําหนดให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
คณะทํางานฯจึงได้พิจารณาจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน และรวมเรียกว่า The Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA) 

ท้ังน้ี ทปอ. ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ท่ีคณะทํางานฯได้พัฒนาขึ้นสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระท่ีเกิดจากการทํางาน
ซํ้าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือบูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx มุ่งสู่การดําเนินการตาม
แนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

อนึ่ง ทอมก ได้เห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) หรือ “3 พระจอม” ที่มีธรรมชาติท่ีใกล้เคียงกันนําร่อง ท้ัง 3 สถาบันจึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการประกัน
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คุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ขึ้น 

1.2 โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
CUPT QA ให้ความสําคัญการประกันคณุภาพซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 

และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเม่ือพิจารณาจาก
หลักการของการดําเนินการประกันคุณภาพที่มีการดําเนินการท่ัวไป การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการประเมินแบบ 1st party assessment หรืออีกนัยหน่ึงดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหน่ึง ๆ เอง
ส่วนการรับการประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเป็นแบบ 3rd party assessment หรืออีกนัยหนึ่ง
หน่วยงานท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลเน่ืองมาจากการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเป็นการ
ประเมินโดยเกณฑ์ชุดเดียวกันตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก  
 
หมายเหตุ    2nd party assessment เป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภณัฑ์จากกระบวนการโดยตรง ซ่ึงในกรณี

ของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในพันธกิจด้านการ
เรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทกัษะในตัวบัณฑิต
คือผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากร
ของประเทศท่ีถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซ่ึงใน 1st party assessment 
การประเมินตามเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้แล้วใน
เกณฑ์ต่างข้อกันหรือข้อเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับของเกณฑ ์

 

1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 
คุณภาพการศึกษา CUPT 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
เรียนรู้ (core transferable competence) ท่ีบัณฑิตจําเป็นต้องมีเพ่ือประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม  นิยามหน่ึงท่ีถูกกล่าวถึงบ่อยคือ
ความตรงต่อเจตนารมณ์ (fitness for purpose) [3, 4] ในความหมายน้ีคุณภาพท่ีดีหมายถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงรวมไปถึงนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึง
คุณภาพบัณฑิตจึงขึ้นกับบริบทของสถาบันการศึกษาน้ัน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาม่ันใจว่าตนเองจะได้รับ
ความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
ม่ันใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได้ รวม
ไปท้ังสังคมเกิดความพึงพอใจและความม่ันใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อสังคม การจะทําให้เกิดการ
ประกันคุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างต้ังแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นการประเมินปัจจัยเหล่านี้ และประเมินผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพทั่วไปจึง
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นิยมท่ีจะประเมินใน 3 มิติหลัก (dimension) คือมิติปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต  
ในมิติปัจจัยนําเข้า ตัวอย่างตัวช้ีวัดคุณภาพได้แก่ งบประมาณ อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ คุณภาพ

ของบุคลากรทางวิชาการ และคุณภาพของนักเรียน ในมิติกระบวนการ คุณภาพประเมินจากความเหมาะสมของ
ขนาดห้องเรียน ช่ัวโมงที่สอน คุณภาพของการสอน บรรยากาศการวิจัยและการสง่เสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน
การเรียนรู้ หลักสูตร การประเมินผลการเรยีนรู้และการป้อนกลับผลประเมินเพ่ือทําการปรับปรุง เป็นต้น   ใน
มิติผลผลิต ตัวอย่างของตัวช้ีวัดที่ถูกประเมินได้แก่ ความสามารถของบัณฑิต อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตรา
การจ้างงาน เป็นต้น   

อย่างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบน้ีอาจจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันท่ีการแข่งขัน
รุนแรง สิ่งท่ีท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่ การเคล่ือนย้ายของแรงงานทั่วโลกทําให้บัณฑิต
ต้องมีความสามารถสูงขึ้น ความต้องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังจากผู้ประกอบการ 
ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการหลากหลายและจําเพาะเจาะจงมากขึ้น มี
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรเกิดขึ้นจํานวนมาก การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจํานวนมากเกินความต้องการ
ของตลาดในขณะท่ีขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านเทคโนโลยีเฉพาะที่มีความยาก ปัญหาบัณฑิตไม่
สามารถประยุกต์ความรู้ในงานจริง ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขาดความรู้ในบริบทรอบตัวและขาดทักษะทางภาษาทําให้ไม่สามารถแข่งขัน ไม่
สามารถสื่อสาร นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต บัณฑิต
จึงต้องทักษะท่ีเหมาะสม [5] อีกท้ังต้นทุนของอุดมศึกษาที่สูงขึ้นแต่งบประมาณจากรัฐลดลง ท้ังหมดนี้เป็น
ปัญหาท่ีสถาบันการศึกษาจะต้องเผชิญและปรับตัวเป็นอย่างมากเพ่ือให้ม่ันใจว่าบัณฑิตมี competence 
เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัย
ภายนอกต่างๆมากขึ้น และมีความซับซ้อนมากข้ึน 

จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีการนําหลักการการบริหารท่ีเป็นเลิศมาใช้สร้างความสามารถใน
การแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Educational 
Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและนํามาใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 และริเริ่มโครงการนําร่องต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx 

เกณฑ์ EdPEx [6] แบ่งเป็น 7 หมวดสําคัญได้แก่ หมวดการนําองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์ ทั้ง 7 หมวดมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน การบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศจึงต้องพิจารณาดําเนินงานเช่ือมโยงแต่ละหมวดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ลักษณะท่ีเป็นเกณฑ์ซ่ึงให้เพียงแนวทาง (guideline) ดําเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ตามที่สถาบันการศึกษากําหนดของ EdPEx จึงเหมาะกับการที่สถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันอันเน่ืองมากจาก“สถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของบัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและประเทศท่ีต่างกัน เพ่ือช่วยให้สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได้สอดคล้องกับบริบทของ
ตนเอง 
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เป็นท่ีทราบกันดีว่าการบริหารงานขององค์กรหน่ึง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

อย่างย่ังยืนต้องใช้เวลาในการดําเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ EdPEx ก็
เช่นเดียวกันไม่สามารถดําเนินการให้ได้ถึงระดับท่ีน่าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น [8] แต่การตรวจประเมินเพ่ือ
การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษายังต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ดังน้ันเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เดินหน้าพัฒนาไปในแนวทางท่ีประสงค์ได้โดยมีภาระท่ีสมเหตุสมผลและไม่ขัดกับข้อจํากัดด้านกฎหมาย คณะ
ทํางานฯ จึงพิจารณาและเห็นด้วยกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรท่ีเป็นการ
ดําเนินการหลักในการผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพ่ือการ
บริหารงานให้เกิดการผลิตผลงานที่คุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ระดับหลักสูตร  
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหลักสูตรต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามองค์ประกอบ 1 การ

กํากับมาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปี ตลอดจนนําเสนอต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

แต่เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบคณะทํางานฯจึงพิจารณาให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ระดับ
สากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระสําคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome 
(ELO) สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้คนมีวิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าหลักสูตรผลิตบันฑิตท่ีมี competence เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซ่ึงเป็นการตอบโจทย์
คุณภาพการศึกษาโดยตรง 

ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมีการประเมิน 7 ระดับ สูงสุดถึง world class ใน
ระดับที่ 7 ซ่ึงถึงแม้การไปสู่ระดับ world class จะเป็นเรื่องยาก แต่โดยหลักการของการประกันคุณภาพนั้น
การต้ังเป้าหมายไว้สูงสะท้อนถึงปรัชญาท่ีนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ีเกณฑ์ (criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline) สําหรับการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพ่ือความทันสมัยเกณฑ์จะถูก
เปลี่ยนน้อยมากเป็นการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานคิดเชิงระบบนี้เอง
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการดําเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้อย่างลงตัวดังรูป
ท่ี 1-1 ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นลําดับช้ันดังรูป
ท่ี 1-2 จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ 
ท่ีระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง...และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1] 
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รูปที่ 1-1 เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2015-2016) 

 
รูปที่ 1-2 การดําเนินการและการให้การสนับสนุนที่เป็นไปตามนโยบายตามลําดับช้ันการบริหารงาน 

ของสถาบันอุดมศึกษา 
 

อย่างไรก็ตามในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการเรียนการสอนนอกเหนือจากบุคลากรสาย
วิชาการแล้วยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอ่ืนๆ อยู่ด้วยจึงมีการแปลภาษาไทยเพ่ือการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่าย การใช้เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย ต่างกับ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล เพียงเรื่อง
ของภาษาเท่านั้นแต่ยังคงใช้เกณฑ์ ระบบการประเมิน และการพัฒนาผู้ประเมินตามแนวทางของ AUN-QA 
ระดับหลักสูตรสากล ทั้งนี้การขอรับการรับรอง (accreditation) จาก AUN ในระดับสากลขึ้นอยู่กับกลยุทธ์
ของหลักสูตรหน่ึงๆ การประกันคุณภาพในลักษณะน้ีจึงเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวสําหรับ 1st party 
assessment และ 3rd party assessment ทั้งนี้ AUN-QA ระดับหลักสูตรภาคภาษาไทยได้รับการอนุญาตให้
แปลเป็นภาษาไทยโดย AUN Board of Trustees (AUN-BOT) [9] ในคู่มือน้ีนอกจากเกณฑ์ภาษาไทยแล้วยัง
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ไ ด้ เ พ่ิมส่วนของ “description”“explanation” และ  “diagnostic questions” ของแต่ละเกณฑ์เป็น
ภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยเพ่ือให้สามารถใช้เกณฑ์และเป็นแนวทางในการประเมินได้ง่ายขึ้น (facilitate 
implementationand assessment)  

ภายใต้ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แลว้
หลักสูตรยังสามารถใช้เกณฑอ่ื์นที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น Association 
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงเน้ือหาไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคู่มือฉบับปีการศึกษา 2557 

 
ระดับคณะและสถาบัน  

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdPEx นั้นต้องใช้เวลาสั่งสมความพร้อม CUPT Indicators จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรับ
การประเมินทุกปีก่อนท่ีจะดําเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาจากตัวบ่งช้ีของ สกอ. [10] และ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. [11] เพ่ือการประกัน
คุณภาพท่ีครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการ
ส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ดังระบุไว้ในโครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) 

สําหรับระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. ร่วมกับ   ทอมก 
การประเมินมีทั้งเชิงคุณภาพ (การประเมิน 7 ระดับ) และปริมาณและยังรวมการคํานวณเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ 
Common Data Set (CDS*) ไว้อีกด้วย  อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันใน ทปอ. หรือ ทอมก จะเลือกประกัน
คุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ CUPT Indicators การประเมินจะเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1st party 
assessment และ 3rd party assessment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งช้ี แต่วิธีการประเมินเชิง
คุณภาพมี 7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA เป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งช้ีสู่ลักษณะที่
เป็น assessment เป็นแนวทางประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือคณะ/สถาบันได้ทราบระดับคุณภาพที่ดําเนินการ
อยู่  และนําไปบริหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

*หมายเหตุ วิธีการคํานวณเพ่ือตอบ CDS อาจมีการเปล่ียนแปลงตามวธีิการคํานวณ CDS ท่ี สกอ กําหนดขึ้น 
 

CUPT Indicators 
 ในการดําเนินงานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ให้พิจารณา
ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปน้ี 

 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ท่ีรวม 1 ด้านของ สมศ. คืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

 ตัวบ่งช้ีท่ีครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและ 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

มาตรการส่งเสริม 
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o ตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งชี้หลักที่ 10 มี 3 ตัวบ่งช้ีย่อย รวมทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี) 

o ตัวบ่งช้ีเลือก อย่างน้อย 6 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีดังกล่าวสามารถพิจารณาใช้บูรณาการตามตามความเหมาะสมในเกณฑ์ EdPEx ดังในรูปที่ 1-3 

 
รูปที่ 1-3 CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2015-2016) 

 
คุณลักษณะของ CUPT indicators 

 ตัวบ่งช้ีบางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสตูร 

ดังรูปที่ 1-4 

 ตัวบ่งช้ีบางตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 

 ตัวบ่งช้ีบางตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้สําหรับ benchmarking  

 ตัวบ่งช้ีเลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (ranking) ระดับสากล ได้ ทําให้สามารถนําข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความม่ันใจว่าใน

ระดับสากลด้วย 

 การประเมินตัวบ่งช้ีจะมีทั้ง 

o การประเมินในเชิงปริมาณและ 

o การประเมินในเชิงคุณภาพ ซ่ึงแม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งช้ีก็ตาม การประเมิน
เป็นการประเมิน 7 ระดับ ใช้รูปแบบ assessment แทนการ audit เพ่ือเน้นให้ทราบ
สถานภาพที่นําไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยระดับ 7 เป็นระดับ world class 
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โดยพิจารณาทั้งการดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเน่ืองมาจากการดําเนินการ 

 

 
รูปที่ 1-4 การบูรณาการระหว่าง CUPT indicators กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสตูร  

หมายเหตุ “ตบช” หมายถึงตัวบ่งช้ีหลักในระดับคณะ/สถาบัน และ “ตบช ล” หมายถึงตัวบ่งช้ีเลือกของสามพระจอม 
 

1.4 สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

 
รูปที่ 1-5 แนวคิดระบบประกนัคุณภาพ CUPT QA 
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1. จากแผนภาพในรูปท่ี 1-5  สถาบันอุดมศึกษาและแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพ  

 ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
o องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา ของ สกอ. [10] เฉพาะในองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกปี (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ซ่ึงรวมถึงเน้ือหาในบันทึกข้อความเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF:HD) ข้อ 1-5)  

o องค์ประกอบท่ี 2 เกณฑ์พัฒนา - ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอ่ืนที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมเช่น 
AACSB, ABET เป็นต้น  โดยทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย 1 
ครั้งในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ปี เช่น 5 ปีให้มีการประเมินอย่างน้อย 1 
ครั้งในรอบ 6 ปี 

 ระดับคณะและสถาบัน 
o ใช้ CUPT Indicators ท่ีได้จากการบูรณาการเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx เพ่ือการพัฒนาสู่การประเมินภายใต้
กรอบ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป  

o รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน 
- กรณีใช้ CUPT Indicators ต้องรับการประเมินคุณภาพทุกปี 
- กรณีใช้ EdPEx เต็มรูปแบบต้องรับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

2. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/ประเมิน/ทวนสอบเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน 

3. ทปอ. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4. สกอ. ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ที่เพียงพอ 
5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และสมศ. ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนวทางการ

ติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตามระบบท่ี CUPT QA 
กําหนด 

หมายเหตุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET หรือ AACSB สามารถบูรณาการ
ภายใต้กรอบ EdPEx เน่ืองจากมีฐานคิดเชิงระบบเช่นเดียวกัน 

 

1.5 กระบวนการการตรวจประเมินคณุภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 
 การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ การ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน 
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1.5.1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกปี 

 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
(ภาคภาษาไทย) ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

 ควรดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการ
ตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ก. กลุ่มหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)     
   ในรอบปีการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วยประธาน 
(Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คนท้ังน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของหลักสูตร  โดย
มีจํานวนผู้ประเมินท่ีมาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีหลักสูตรสังกัดอยู่ 
อย่างน้อยร้อยละ 50 และอย่างน้อยหน่ึงคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีตรงหรือใกล้เคียง
หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบ 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร 
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรท่ีรับประเมิน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรมาก่อน 

 คณะท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรท่ีรับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ  

 ให้คณะกรรมการชุดนี้สอบทานตามองค์ประกอบที่ 1 และตรวจประเมินในส่วนท่ี
ดําเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

**หมายเหตุ หากต้องการให้ สกอ. เผยแพร่หลักสูตร ให้ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
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ข. กลุ่มหลักสูตรท่ีไม่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาค
ภาษาไทย) ในรอบปีการศึกษา(ในกรณีท่ีสถาบันไม่มีระบบสอบทานหรือ monitoring 
system สําหรับหลักสูตรท่ียังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร)  

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน 

 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันท่ีอยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น
เจ้าของหลักสูตรท่ีรับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในคณะ
ท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรท่ีรับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร  

 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

 คณะท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์
ในการตรวจฯ เป็นต้น 

 ให้คณะกรรมการชุดน้ีตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบท่ี 1 โดยคณะกรรมการ 1 
ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหน่ึงหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น 
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานของปีการศึกษาท่ีตรวจประเมิน 
และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกําหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน 

 สําหรับหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ให้
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) โดยใช้ข้อมูล
อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น และจัดส่งให้
กรรมการประเมินก่อนกําหนดตรวจอย่างน้อย 15 วัน 

 สําหรับหลักสูตรท่ีไม่มีกําหนดตรวจประเมิน และไม่เคยเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA 
ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ให้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดย
รายงานข้อมูลเท่าท่ีได้ดําเนินการตามเกณฑ์ และสรุปเป็น Program Profile เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

 สําหรับหลักสูตรท่ีไม่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) แต่
เคยเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มาก่อน ให้ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข้อแนะนําเม่ือครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-
QA และปรับ Program Profile ให้ทันสมัยเพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของ
หลักสูตรสู่สาธารณะ 

 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้ 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
สําหรับหลักสูตรท่ีมีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ให้ดําเนินการ

ตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) [12] โดยใช้เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting) 

 การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

 การตรวจเอกสาร 

 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

 การเย่ียมชมสถานที่ 

 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 
 

สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) จะรับการตรวจ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงเป็นการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop 
Assessment) เท่านั้น ไม่มีการเข้าเย่ียมพ้ืนท่ี (Site Visit) 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให้หลักสูตรท่ี “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  รายงานวันท่ีคณะกรรมการ

ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ 
สําหรับหลักสูตรท่ีได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ในรอบปีการศึกษา 

ให้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตรรวมทั้งคะแนนการประเมินท้ังในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ ทั้ง
เกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ท้ังน้ีควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการ
ตรวจฯ 

การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบท่ี 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) พร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online  

*หมายเหตุ สามารถใช้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) แทนข้อมูล
พ้ืนฐาน (CDS) ระดับหลักสูตร ขององค์ประกอบท่ี 2-6 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  
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การเผยแพร่สาระสําคัญสู่สาธารณะ 
นําเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระสําคัญ จากรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ในเว็บไซต์ของ
ภาควิชาหรือคณะ โดยระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 กํากับมาตรฐาน  

 

 
รูปที่ 1-6 การเผยแพร่สาระสําคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
1.5.2. การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 

 ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจฯ ระดับ
สถาบัน 

องค์ประกอบและคณุสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน 
กรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  โดยมีจํานวนผู้
ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50 
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 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินท่ีขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA ของ 
ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรท่ี ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอ่ืนๆ มาก่อน 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ท่ี
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ท้ังผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ท่ี
ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน 

 คณะท่ีรับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
คณะ  

 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ 
 

ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting) 

 การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 การตรวจเอกสาร 

 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การเย่ียมชมสถานที่ 

 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Closing 
Meeting) 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ

รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดี รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งช้ี ตลอดจนควรสรุปให้เห็น
ภาพรวมของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานในคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ท้ังน้ีควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. 

กําหนด  
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1.5.3. การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators) 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 

องค์ประกอบและคณุสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1 
คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู้ประเมินที่มาจาก
ภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ . /ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ .  เห็นชอบและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือ
ระบบอื่นๆ ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาก่อน 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน 

 สถาบันที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
สถาบัน  

 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ 
 

 
รูปที่ 1-7 ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน  

กับข้อมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting) 

 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน 

 การตรวจเอกสาร 

 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การเย่ียมชมสถานที่ 

 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของสถาบัน (Closing Meeting) 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดี 

รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งช้ี ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของสถาบัน 
จุดเน้นของสถาบัน ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจ
ของสถาบัน ท้ังนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 
 

การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. 

กําหนด 
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บทท่ี 2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 
 

2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร  
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังน้ี 

1) การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการดําเนินการตาม
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. คณะ/สถาบัน
จะดําเนินการด้วยตนเองล่วงหน้า เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นตํ่า สําหรับ
การคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว และจะนําข้อมูลจากการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยตนเองน้ีนําเสนอใน
เว็บของตนเอง เพ่ือเผยแพร่สาธารณะ เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกัน
คุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมท้ัง สมศ. และสกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เม่ือ
มีประเด็นท่ีต้องพิจารณา 

2) การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาตามองค์ประกอบท่ี 2 ถึง 6 ของการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. จะดําเนินการทดแทนด้วยการใช้ การประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) หรือการรับรองหลักสูตรของ
องค์กรระดับสากลที่เป็นท่ียอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น สภาวิชาชีพ AUN-QA, ABET, 
AACSB เป็นต้น 

3) การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)จะดําเนินการ
ในภาคภาษาไทย โดยขอความช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงาน
เลขานุการของ AUN ซ่ึงอยู่ในภาษาไทยวัตถุประสงค์ของการเลือกดําเนินงานตามแนว AUN-QA 
ระดับหลักสูตร น้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในภาษาไทยให้สามารถได้รับการรับรองในระดับ
สากลตามมาตรฐานของ AUN-QA  รองรับการเปดิเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกท้ังเป็น
การสนับสนุนให้เกิด Mobility ของภาคการศึกษาได้สะดวกขึ้น 

4) การดําเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาค
ภาษาไทย) นี้ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และสกอ. ท่ีต้องการผลักดันให้หลักสูตร
การศึกษาของภาษาไทยมีพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล  ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการศึกษาไทยในตลาดโลก 
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2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 
 

องคป์ระกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
2. การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์  
AUN- QA (ภาคภาษาไทย) 

AUN.1   ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN.2   ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification)   
AUN.3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตร (Programme Structure and 

Content) 
AUN.4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
AUN.9 การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and 

Support) 
AUN.10 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 
AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality 

Assurance of Teaching  and Learning Process) 
AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 
AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 
AUN.14 ผลผลิต (Output) 
AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 
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องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักสําคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน  และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว   
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 คน และ เป็ น
อ าจ าร ย์ ป ระ จํ า เกิ น ก ว่ า  1 
ห ลั ก สู ต ร ไม่ ไ ด้ แ ล ะป ระ จํ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะ เวลาที่ จั ดการศึ กษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 ลง
วันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า 
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่
แล้ว 
 อาจารย์ประจํ าหลั กสู ต รในระ ดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอ้ความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มีค. 2557 กําหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  
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2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

คุณ วุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ ต่ําก ว่าผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน อย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  ห รื อ อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิท ย า นิ พ น ธ์  ห รื อ อ าจ าร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน
อย่างน้อย 3 คน 

คุณ วุฒิ ไม่ ต่ํ าก ว่าป ริญญ าเอกหรือ
เที ย บ เท่ า  ห รื อ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 
3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

 1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มี
คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญ า โท ห รื อ ดํ า ร ง
ตําแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ํ าก ว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ0504(4)/ว867 กําหนดว่า ให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้
จะยังไม่ มีผลงานวิจัยหลั งจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัย
จึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. เป็ น อาจาร ย์ป ระ จํ าที่ มี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ กลับ เข้ามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดย
ใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการกําหนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
ห น้ า ที่ เป็ นอาจารย์ประจํ าหลั กสู ตร 
อาจาร ย์ ที่ ป รึ กษ าวิท ยานิพน ธ์หลั ก 
อาจาร ย์ที่ ป รึ กษ า วิท ยา นิ พ น ธ์ร่ วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนได้ 

2) “ อ าจ า ร ย์ เก ษี ย ณ อ า ยุ ง าน ” 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุ มั ติ โครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

 1. เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ .2548 ข้อ  7 .6 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่
อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ตํ าแ ห น่ งท า งวิ ช าก า ร 
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ป รึกษ า วิท ยา นิ พ น ธ์ห ลั ก  ต้ อ ง เป็ น
บุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า วิท ย า นิ พ น ธ์ ร่ วม  อ าจ เป็ น
บุ ค ค ล าก รป ระ จํ า ใน ส ถ า บั น ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 
ขึ้ น ไป  ตามหลั ก เกณฑ์ และ วิ ธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด  
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        ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่ มี
อ าจ าร ย์ที่ ป รึ กษ า วิท ยา นิ พ น ธ์ร่ วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

 1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารส ารห รื อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าก า ร ที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนแทนการตี พิ ม พ์ ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เที ย บ สั ด ส่ ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ทํ า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
 

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 กําหนดว่า 
อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัย
และเครื่ องมือวิ จัย รวมทั้ งผู้ ที่ ดํ าเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ใน
การผลิตผลงาน  
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10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

 มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดย
นับรวมปีที่ประเมิน 
 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
 

 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุ มั ติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภ ามห า วิท ยาลั ย /สถา บั น 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลัก 
สูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ใ ห้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลั ย /สถาบั น  เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 

 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดําเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดําเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดําเนินการ
ทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ  เกณฑ ์12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

TQF ข้อ 1-5 ได้แก่ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก รายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่เป็น
ตัวอย่างตามลําดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บข้อมูลของรายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อใน มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจําเป็น.” 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตวับ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่  2  การพัฒนาคุณ ภาพหลักสูตรตามเกณฑ์  AUN-QA ระดับหลั กสูตร  
(ภาคภาษาไทย) 

เกณฑ์คุณภาพท้ัง 15 เกณฑ์นี้ เป็นเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา โดยแต่ละเกณฑ์มี
คําอธิบายและข้อกําหนดเป็นเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร พร้อมท้ังบอกถึงแหล่งของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์นั้น  

AUN Criterion (เกณฑ์  AUN), Explaination (คําอธิบาย ) และ  Diagnostic Questions (คําถาม
วินิจฉัย) ต่อท้ายเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ทุกเกณฑ์ นํามาจาก“Guide to AUN Actual 
Quality Assessment at Programme Level” , Version No. 2 .0 , ASEAN University Network. June 
2011 [12] เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา SAR และเป็นข้อมูลประกอบคําอธิบายเกณฑ์เพ่ิมเติม  โดยในแต่ละ
เกณฑ์ AUN จํานวน 15 ข้อ จะแบ่งออกเป็นเกณฑ์ย่อยในลักษณะ check list เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
การดําเนินการว่าครบถ้วนตามเกณฑ์ AUN หรือไม่ และเพ่ือใช้ติดตามว่ายังสามารถพัฒนา/ปรับปรุงส่วนข้อย่อยใด
ของเกณฑ์ได้บ้าง  ทั้งนี้สามารถดูการอ้างอิงเกณฑ์ย่อยกับเกณฑ์ AUN จากหมายเลข # ในวงเล็บ หรือ [#] ท่ี
ปรากฎหลังข้อความของเกณฑ์ย่อยในตาราง กรณีท่ีไม่ปรากฎ [#] หลังข้อความแสดงว่าเกณฑ์ AUN ข้อนั้นไม่มี
การแบ่งออกเป็นส่วนย่อย  
ระดับการประเมิน  
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของเอกสาร [12] ดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผน หรือไม่มีหลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ  คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือ พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ 
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก  

หรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก  
หรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 

 



  

29 

แนวทางการประเมินระดับคะแนน 
 “ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการตามเกณฑ์ 
หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว่าได้ดําเนินการถึงในระดับใด ต้ังแต่ ยังไม่ได้ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนด 
(ระดับ 1) จนถงึ มีหลักฐานว่าได้ดําเนินการตามระบบ (ระดับ 4)  ท้ังนี้การตรวจหลักฐานจะไม่ใช่การตรวจเอกสาร
ทุกช้ินท่ีเกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารสําคัญและสมัภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ือยืนยันการใช้งาน  ส่วนระดับ 5-7 
เป็นการบ่งช้ีถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างชัดเจน (ระดับ 5) ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ 6) หรือเป็นแนวปฏิบัติช้ันนําหรือดีเย่ียม (ระดับ 7)    ทั้งน้ีสามารถใช้
ความหมายระดับคะแนน “คณุภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา” ควบคู่กันไปเม่ือกําลังประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร หรือ สิ่งท่ีดําเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพ (quality and improvement activities)  
 ตัวอย่างเช่น ระดับคะแนน 1 ไม่ปรากฎการดําเนินการ ในท่ีนี้หมายถึงไม่ปรากฎการดําเนินการตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด เช่น หากเกณฑ์กําหนดให้มีระบบในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิต/นักศึกษาเพ่ือนําข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาการดําเนินการของหลักสูตร แต่ยังไม่มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็น   
 หากได้วางแผนดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของ
หลักสูตรแล้ว หรือมีแบบประเมินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการสอบถาม จะได้ระดับคะแนน 2   
 และเม่ือดําเนินการสํารวจความคิดเห็นแล้ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จะ
ได้ระดับคะแนน 3 
 และเม่ือได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานในหลักสูตรแล้ว จึงได้ระดับคะแนน 4   
 ท้ังน้ีผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลกัสูตร เพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ในระดับ
ต่างๆ   ดังน้ันระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งช้ีสถานะการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็น
ระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเน้ือหาหลักสูตรแต่อย่างใด 
 การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ ์AUN แต่ละเกณฑ์ จะไม่ได้พิจารณาจากการเฉล่ียระดับคะแนนของ
เกณฑ์ย่อยในแต่ละเกณฑ์  แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ AUN (AUN Criteion) โดยใช้
เกณฑ์ย่อยเป็น Check List เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการและการประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น 
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

คําอธิบาย 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึงควรยึด 

ผลสําเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนําความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย    

ในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพึงนําคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์ของ 
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตร โดยคํานึงถึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนาทักษะของ
ตนเองท้ังด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ท้ังน้ี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เหล่าน้ี ควรถูกกําหนดเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ต้ังแต่วิชาพ้ืนฐานทั่วไปจนถึงรายวิชาท่ีมีความเฉพาะทาง หรือการ
สร้างทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาที่เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

เกณฑ์ย่อย 
1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและแสดง
ไว้ในหลักสูตร [3] 

       

1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1]        
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

ท่ัวไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2] 
       

1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย [3] 

       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)  
 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อท่ีใช้ใน
การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)  
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AUN-QA Criterion 1 Expected Learning Outcomes [12] 

[1] The curriculum is developed to promote learning, learning how to learn and to instill 
in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, 
development of study and information-processing skills, a willingness to experiment 
with new ideas and practices).   

[2] The curriculum offers to graduates the ability to do advanced studies, to develop 
their own personality, to have an academic attitude and to be competent in their 
field of study. The graduates should also have transferable skills, leadership skills, 
and should be oriented to the job market and be able to develop their careers. 

[3] The curriculum has clearly formulated learning outcomes, reflecting the relevant 
demands and needs of all stakeholders. 

 
Explanation   
Students come to the university to learn something. Therefore we have to formulate 
very clearly what we expect the student to learn and what we expect our graduates to 
have learnt in terms of knowledge, skills and attitudes or competencies. We should also 
address professional ethics as part of the learning outcomes.   
 
The expected learning outcomes form the starting point for the self-assessment. We 
have to distinguish between generic and specific knowledge and skills. Life-long 
learning embraces the pursuit of knowledge and continuing education throughout life. It 
takes place on an on-going basis from our daily interactions with others to the 
acquisition of formal qualifications. 
 
Diagnostic questions   
- Why are we educating?  
- What is the educational philosophy behind the programme?  
- What are the expected learning outcomes?  
- How are the programme learning outcomes formulated?   
- Do the learning outcomes reflect the department’s goals?  
- Does the labour market set any specific requirements for graduates to meet?   
- To what extent and how do we try to tune the programme to the labour market?  
- Is there a well-defined job profile?  
- How are the learning outcomes made known to staff and students?  
- To what extent do we think that the learning outcomes have been achieved?  
- Do we review the learning outcomes?   
- How are the learning outcomes translated into the concrete requirements of the 

graduate (i.e. knowledge, skills and attitudes; and professional ethics)? 
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AUN.2 ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
 
คําอธิบาย 
 ข้อกําหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 
ซ่ึงประกอบด้วย 

 ความรู้และความเข้าใจท่ีผู้เรียนจะได้เม่ือจบการศึกษา 
 ทักษะหลัก เช่น การส่ือสาร การคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
 ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ 
 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบัติการ ทักษะทางคลินิก  

 หลักสูตรพึงกําหนดกระบวนการเรียนการสอนท่ีทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลท่ีแสดง
ให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบได้  
 
เกณฑ์ย่อย 
2 ข้อกําหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 มหาวิทยาลัยใช้ข้อกําหนดของหลักสูตร [1]        
2.2 ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและ

การทําให้บรรลุเป้าหมาย [1,2,3] 
       

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกําหนดของ
หลักสูตรได้ [1,3] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร) 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อท่ีใช้ใน
การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 2 Programme Specification [12] 

[1] Universities are recommended to publish, for each programme they offer, a 
programme specification which identifies potential stopping off points and gives the 
intended outcomes of the programme in terms of:  
 The knowledge and understanding that the students will have upon completion  
 Key skills: communication, numeracy, the use of information technology and 

learning how to learn  
 Cognitive skills, such as an understanding of methodologies or ability in critical 

analysis  
 Subject specific skills, such as laboratory skills, clinical skills, etc.  

[2] Programme specification is a concise description of the intended outcomes of 
learning from a higher education programme, and the means by which these 
outcomes can be achieved and demonstrated. 

[3] Programme specification makes explicit the intended outcomes in terms of 
knowledge, skills and attitudes. They should help students to understand the 
teaching and learning method that enables the outcome to be achieved; the 
assessment method that enable achievement to be demonstrated; and the 
relationship of the programme and its study elements to the qualification 
frameworks in each member country and to any subsequent professional 
qualification or career path. 

 
Explanation   

 The formulated learning outcomes should be translated into the programme. It is 
important that the learning outcomes are well known to everybody. Therefore 
universities are recommended to publish a programme specification for each 
programme they offer. The programme specification should be used:  

 As a source of information for students and potential students seeking to 
understanding a programme.  

 As a source of information for employers, particularly on the skills and other 
transferable intellectual abilities developed by the programme.  

 By professional and statutory regulatory bodies that accredit higher education 
programmes which can lead to entry into a profession or other regulated 
occupations. Programme specification should identify those aspects of the 
programme that are designed to meet the requirements of the relevant bodies.  

 By institutional and teaching teams to promote discussion and reflection on new 
and existing programmes and to ensure that there is common understanding on 
the intended learning outcomes of the programmes. Programme specification 
should enable institutions to satisfy themselves that the designers of the 
programme are clear about their intended outcomes and that these outcomes 
can be achieved and demonstrated. Programme specification can serve as a 
reference point for internal review and monitoring of a programme’s 
performance.  

 As a source of information for academic reviewers and external examiners who 
need to understand the aim and intended outcomes of a programme.  

 As a basis for gaining feedback from students or recent graduates on the extent 
to which they perceived the opportunities for learning to be successful in 
promoting the intended outcomes. 

The following information should be included in the programme specification:    
 Awarding body/institution. 
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 Teaching institution (if different)  
 Details of the accreditation by a professional or statutory body  
 Name of the final award  
 Programme title  
 Learning outcomes of the programme 
 Admission criteria or requirements to the programme 
 Relevant subject benchmark statements and other external and internal 

reference points used to provide information on programme outcomes  
 Programme outcomes such as knowledge, skills and attitudes  
 Teaching, learning and assessment strategies to enable outcomes to be achieved 

and demonstrated  
 Programme structure and requirements including levels, modules, credits, etc.  
 Date on which the programme specification was written or revised.   

 
In addition, institutions might wish to include:   
- Information on assessment regulations  
- Quality indicators  
- Particular learning support  
- Methods for evaluating and improving the quality and standards of learning.  
 
Diagnostic questions   
- Are the learning outcomes translated into the programme and its courses or 

modules?  
- Does the university have a programme specification as formulated by the AUN-QA?  
- Is the programme specification published and made available or known to 

stakeholders?  
- What is the process for reviewing the programme specification? 
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AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
คําอธิบาย 

หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเช่ือมโยงและเอ้ือประโยชน์ให้แก่กันเพ่ือนําไปสู่ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาท่ัวไปหรือพ้ืนฐานกับรายวิชาท่ีสร้างทักษะหรือ
ความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณา
การ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงท้ังความกว้างและความลึก
เชิงวิชาการท่ีกระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร 

 
เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง
ความรู้และทักษะท่ัวไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
[1] 

       

3.2  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย [2] 

       

3.3  แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทําให้
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [3] 

       

3.4  หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีชัดเจนและสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  
มีการบูรณาการเน้ือหาระหว่างรายวิชา [4] 

       

3.5  หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงท้ังความกว้างและความลึกทาง
วิชาการ [5] 

       

3.6  หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง 
จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทําโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ [6] 

       

3.7  เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย [1]        
 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร) 

 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix) 

 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
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 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อท่ีใช้ใน
การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการทบทวนหลักสูตร 

 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 3 Programme Structure and Content [12]   
 
[1] The curriculum shows a balance between specialised contents, general knowledge 

and skills. The curriculum is designed to meet the needs of the stakeholders.   
[2] The curriculum takes into account and reflects the vision, mission, aims and 

objectives of the institution. The vision, mission, aims and objectives are explicit 
and are known to staff and students. 

[3] The curriculum shows the expected competences of the graduate. Each course 
should clearly be designed to show the expected outcomes of the course 
competencies. To obtain this, a curriculum map should be constructed. 

[4] The curriculum is designed so that the subject matter is integrated and strengthens 
other courses in the curriculum  

[5] The curriculum is structured to show range, depth, coherence and organisation of 
the courses  

[6] The curriculum structure shows clearly the basic courses, the intermediate courses, 
thespecialised courses and the final project, thesis or dissertation 

 
Explanation   
 
It is imperative to ask how the learning outcomes are translated into the programme 
and its courses. Is the programme coherent and up-to-date? How does each course 
contribute to the achievement of the learning outcomes? 
 
Diagnostic questions   
- Do the contents reflect the mission and vision of the university?  
- Do the contents of the undergraduate programme reflect the expected outcomes 

and can they be considered capable of achieving the expected outcomes?  
- Are the courses in the programme clearly related? Is the programme coherent?  
- Has a proper balance been struck between specific and general courses?  
- Is the programme content up-to-date?  
- Why was this programme structure chosen?  
- Has the educational programme been changed structurally over recent years? If so, 

why?  
- Do the courses demonstrate growing complexity over the years?  
- Were any requirements specified on the internal coherence of the courses?  Who 

set these requirements?  
- Does the first year of the programme provide sufficient insight into the remaining 

parts of the programme?  
- Is the connection between basic programme and specialisation correct?  
- Is the organisation of the various specialised courses satisfactory?  
- Is the relation between basic courses, intermediate courses and specialised courses 

in the compulsory programme and the optional sections satisfactory?  
- Are bottlenecks experienced within the programme?  
- What organisational form does the university use (term, semester, modular, problem 

oriented)? What do those involved think of this? 
 
AUN.4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 
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คําอธิบาย 

คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและกําหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนของ 
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผู้เรียน 

กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นท่ีผู้เรียน เพ่ือทําให้เกิดความ
ต่ืนตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมท่ีจะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learners)  
 
เกณฑ์ย่อย 
4 กลยุทธ์การเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ี
ชัดเจน [5] 

       

4.2  กลยุทธ์การเรียนการสอนทําให้ผู้ เรียนได้ความรู้และ
สามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ [2,6] 

       

4.3  กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คํานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นก
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ [3,4] 

       

4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จาก  ก
ปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพ่ือการเรียนรู้  [1] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (ซ่ึงอาจปรากฏประมวลรายวิชา) 

 เอกสารแสดงการจัดการเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานท่ี การฝึกปฏิบัติ  

 ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 

 การเรียนออนไลน์ 

 ข้อกําหนดโมดูล 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 4 Teaching and Learning Strategy [12] 
 
[1] Staff are encouraged to employ action learning. Action learning is a continuous 

process of learning and reflection, supported by peers, with the intention of 
achieving quality student learning. Through action learning, university teachers 
learn with and from each other by working on real problems and reflecting on their 
own experiences. A programme of facilitated action learning is aimed at the 
improvement of student learning and the environment in which it occurs.  

[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. 
Hence, the conception of teaching is the facilitation of learning.   

[3] It is the students who achieve the aims of higher education. Quality learning is 
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 adult learning. Adults learn best in a 
relaxed, supportive, cooperative and informal learning environment. Deep learning 
is likely to take place in environments which foster collaborative learning.  

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

responsibly in the learning process  
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] In engaging with feelings and values as well as intellectual development, teachers 
provide learning opportunities and encounters which involve the whole person, 
feelings as well as intellect 

 
Explanation    
 
The AUN-QA Guidelines describe how to look at the learning process, the requirements 
of good teaching and learning strategy. In line with the overarching purpose of higher 
education, namely to foster higher order intellectual capacities in students, the following 
represent the characteristics of quality learning:   
 
- The ability to discover knowledge for oneself. Learners have research skills and the 

ability to analyse and synthesise the material they gather.  Learners understand 
various learning strategies and can choose the most appropriate for the task at 
hand.  

- The ability to retain knowledge long term. An approach to learning that emphasizes 
understanding rather than memorisation results in greater retention.   

- The ability to perceive relations between old knowledge and new. Quality learning is 
always trying to bring information from various resources together.  

- The ability to create new understanding. Quality learners discover what others have 
learnt and documented, perceiving the relations between that knowledge and their 
own experiences and previous learning to develop new insights.  

- The ability to apply one’s knowledge to solving problems.   
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- The ability to communicate one’s knowledge to others. Quality learners form and 
substantiate independent thought and action in a coherent and articulate fashion.   

- An eagerness to know more. Quality learners become lifelong learners. 
 
Conditions necessary for quality learning are:    
- Quality learning occurs when learners are ready – in cognitive and emotional terms 

– to meet the demands of the learning task  
- Quality learning occurs when learners have a reason for learning - Quality learning 

occurs when learners explicitly relate previous knowledge to new  
- Quality learning occurs when learners are active in the learning process  
- Quality learning occurs when the learning environment offers adequate support for 

learners.   
Of course, no one single teaching and learning strategy is valid for all. Thought must at 
least be given to the teaching and learning strategy behind the curriculum.   
 
Diagnostic questions   
- Is there an explicit teaching and learning strategy shared by all staff members? Is 

this adequate?  
- Is diversity of learning environment promoted including exchange programme?   
- Is the instruction/teaching provided by other departments satisfactory?  
- Are the instructional methods used (organisation of self-instruction for the students, 

size of classes, organisation of seminars, practical courses/internships, etc.) 
satisfactory?  

- How is technology used in the instruction?  
- How is the teaching and learning strategy evaluated? Do the chosen methods fit 

into the learning outcomes of the courses? Is there sufficient variety in the 
methods?  

- Are there any circumstances that prevent these desired instructional methods from 
being used (number of students, material infrastructure, lecturer skills)?  If research 
is a core activity for the university:  

- When do students come into contact with research for the first time?  
- How is the interrelationship between education and research expressed in the 

programme?  
- How are the research findings included in the programme?  The practical training of 

students (trainees) is a specific aspect in the teaching and learning strategy. 
Describe the practical training in the programme:  

- Is practical training a compulsory part?  
- What is the size of practical training credit points?  
- Have any criteria been formulated for the practical training to comply with?  
- Preparation of practical training in the programme (concerning content, method and 

skills).  
- Is the level of the practical training satisfactory?  
- Are there any bottlenecks in the practical training? If so, what causes them?  
- How are students coached?  
- How is the assessment done?     
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
 

คําอธิบาย 
การประเมินผู้เรียนจัดเป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรงต่ออนาคต

ของผู้เรียน หลักสูตรพึงม่ันใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ท้ังความสําเร็จของผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนและความสําเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา และกําหนดล่วงหน้า
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการท่ีเหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน  
โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปน้ี 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
น้ันๆ รวมทั้งมีการระบุน้ําหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซ่ึงต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดย
สามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความเท่ียงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

ท้ังวิธีการและเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมต้ังแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการเรียน และ 
การประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ควรกําหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการ
ประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดําเนินการท่ีแสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและรับรองผลการ
ประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพ่ือสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

 

เกณฑ์ย่อย 
5 การประเมินผูเ้รียน 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 มีการประเมินต้ังแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษาและเม่ือสําเร็จการศึกษา [1] 

       

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง [2]        
5.3 การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย [3,5]        
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเนื้อหาของ

หลักสูตร [3] 
       

5.5 เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นท่ีรับรู้ [3,6]        
5.6  วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]        
5.7  มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา 

[7,8,9,10] 
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แหล่งข้อมูล 

 ผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ 

 วิธีการในการร้องเรียนของนิสิต 

 กระบวนการพิจารณาผลการประเมินในแต่ละระดับ  

 ข้อกําหนดในการสอบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 5 Student Assessment [12] 
 
[1]Assessment covers:  

 New student entrance by means of input competency  
 Student’s study progress by means of matrix/map/portfolio of the competency 

and outcome-based curriculum  
 Final/ Exit test of the graduates by means of Graduate Competency Checklist or 

comprehensive and integrated assessment  
[2 ]In line with principle of adult learning, adults prefer to be assessed by 

criterionreferenced methods and by a combination of peer, self- and teacher 
assessment. 

[3 ]In fostering open, flexible, reflective and outcome-based assessment, the teachers 
should provide a variety of assessment methods of students’ learning, through self-, 
peer and teacher assessment where the criteria are made explicit following 
negotiation with the course members.  The assessment strategies adopted should 
be congruent with clearly defined learning outcomes. 

[4 ]Assessment methods correspond to all the aims and aspects of the curriculum as 
taught  

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

[6 ]The scope and weighting of assessment schemes are clear and known to all 
concerned.  

[7 ]Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
curriculum.  

[8 ]Procedures are regularly applied to ensure that, as far as possible, assessment 
schemes are valid, reliable and fairly administered.  

[9]Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
[1 0 ]The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
 
Explanation   
Student assessment is one of the most important elements of higher education. The 
outcomes of such assessment have a profound effect on students' future careers. It is 
therefore important that assessment is carried out professionally at all times and takes 
into account the extensive knowledge that exists on testing and examination processes. 
Assessment also provides valuable information for institutions about the efficiency of 
teaching and learner support. Student assessment procedures are expected to:  
 be designed to measure the achievement of the intended learning outcomes and 

other programme objectives;   
 be fit for purpose, whether diagnostic, formative or summative; have clear and 

published grading/marking criteria;  
 be undertaken by people who understand the role of assessment in the students’ 

progression towards achieving the knowledge and skills associated with their 
intended qualification; where possible, not relying on the evaluation of one single 
examiner;  

 take account of all the possible consequences of examination regulations;   
 have clear regulations covering student absence, illness and other mitigating 

circumstances;   
 ensure that assessment is conducted securely in accordance with the institution's 

stated procedures;  
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 be subject to administrative verification in ensuring the effectiveness of the 
procedures. 

 students are clearly informed about the assessment strategy being used for their 
programme, what examinations or other assessment methods they will be subject 
to, what will be expected of them, and the criteria that will be applied to the 
assessment of their performance. 

 
Diagnostic questions:   
- Is entry assessment done on new students?  
- Is exit assessment done on departing (graduating) students?  
- To what extent do the assessment and examinations cover the content of the 

courses and programme? To what extent do the assessment and examinations 
cover the objectives of the courses and of the programme as a whole?  

- Is the assessment criterion-referenced (i.e. a specified set of criteria)?  
- Is a variety of assessment methods used? What are they?  
- Are the pass/fail criteria clear?  
- Are the assessment/examination regulations clear?  
- Are the procedures clear? Are they well known? Well followed?   
- Are any safeguards in place to ensure objectivity?  
- Are the students satisfied with the procedures? What about complaints from 

students?  
- Do clear rules exist for re-assessment and are students satisfied with these?    
 
A special form of student assessment is the final project (essay, thesis or assignment). 
This requires students to demonstrate their knowledge and skills and their ability to 
manipulate the knowledge in a new situation.   
- Do clear regulations exist for the final project?  
- Have criteria been formulated that the final project has to comply with?    
- What does the preparation for producing the final project in the programme involve 

(in terms of content, methods, and skills)?  
- Is the level of the final project satisfactory?  
- Do any bottlenecks exist for producing final project? If so, why?  
- How are students being coached? 
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

คําอธิบาย 
ผู้สอนมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับคุณวุฒิการศึกษาที่

ตรงกับหลักสูตรท่ีสอน ความเข้าใจ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีสอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้
แก่ผู้เรียน รวมท้ังมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ท่ีกําหนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

เกณฑ์ย่อย 
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1   บุคลากรมีความสามารถในงานของตน [1]        
6.2   มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะทํางานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ใน

หลักสูตร [2] 
       

6.3   การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตําแหน่งเป็นไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ [3] 

       

6.4   มีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าท่ีระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน [4] 

       

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ [5] 

       

6.6   มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจท่ีสนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน [6] 

       

6.7   มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีของ
บุคลากร [7] 

       

6.8   มีกระบวนการทบทวน  ปรึกษาหารือ และปรับการ
มอบหมายงาน [8] 

       

6.9  มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการส้ินสุดการ
จ้าง และการเกษียณอายุงาน [9] 

       

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ [10]        

แหล่งข้อมูล 
 ตารางแสดงคณุวุฒิการศึกษา อายุงาน วิชาท่ีรับผิดชอบหรือสอน ภาระงาน ของอาจารย์ในหลักสูตร  
 สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียน  
 ผลการประเมินการสอนของตนเองและจากผู้เรียน  
 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร 

 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง 

 แผนพัฒนาบุคลากร 

 เส้นทางอาชีพ (Career Plan) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 6 Academic Staff Quality [12]   
 
[1] Competent university teaching staff are able to:  

 design and deliver a coherent teaching and learning programme 
 apply a range of teaching and learning methods and select methods most 

appropriate to desired learning outcomes  
 develop and use a variety of instructional media  
 employ a range of techniques to assess students’ work and match these to 

intended learning outcomes  
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate programmes 

they deliver  
 reflect upon their own teaching practices  
 identify needs and develop plans for continual development.  

[2] The teaching staff establishment or staffing is sufficient to deliver the curriculum 
and suitable in terms of the mix of qualifications, experience, aptitudes, age, etc.  

[3] Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 

[4] Roles and relationship of staff members are well defined and understood  
[5] Duties allocated are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
[6] Time management and incentive system are directed to support quality of teaching 

and learning. 
[7] All staff is accountable to the Owner of the University (e.g. the Government, Board 

of Trustees, or the Foundation) through the Rector, President or Vice- Chancellor 
and to the stakeholders, taking into account their academic freedom and 
professional ethics.  

[8] There are provisions for review, consultation, and redeployment. 
[9] Termination, retirement and social benefits are planned and well implemented.  
[10] There is a well-planned staff appraisal based on fair and objective measures in the 

spirit of enhancement which are carried out regularly 
 
Explanation   
 
Teaching staff are the single most important learning resource available to most 
students. It is important that those who teach have a full knowledge and understanding 
of the subject they are teaching, have the necessary skills and experience to 
communicate their knowledge and understanding effectively to students in a range of 
teaching contexts, and can access feedback on their own performance.    
 
A department’s quality not only depends on the programme but also the quality of the 
academic staff. The quality of academic staff encompasses qualification, subject matter 
expertise, experience, teaching skills and professional ethics. The academic staffing 
covers full-time and part-time professors, lecturers, and visiting teaching staff. The 
AUN-QA Guidelines give a set of criteria on the quality of the staff. We have to check 
how far the university meets those requirements. So, we have to look at the size of the 
staff and their qualifications 
 
Size of the staff and their qualifications  
Use Figure 9 to specify the number of staff. Mention possible vacancies separately, and 
specify the reference date of the data. Specify the staff/student ratio and the 
staff/graduate ratio as per Figure 10.    
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Category M F Total Percentage 
of PhDs   People FTEs* 

Professors  
Associate/ Assistant Professors      
Full time lecturers      
Part time lecturers  
Visiting professors/ lecturers  
Total      

Figure 9 - Number of staff (specify reference date) 
* FTE stands for Full-Time Equivalent. This is a unit to calculate the investment of time. 1 FTE is equal to 
about 40 hours per week (full-time employment).  A staff member with a weekly appointment of 8 hours 
is 0.2 FTE.     
 
Total FTE  of 
teaching staff* 

Number of 
students  

Number of 
graduates 

Number of 
students per FTE 
of teaching staff 

Number of 
graduates  per FTE 
of teaching staff

     
     

Figure 10 - Staff/student ratio and staff/graduate ratio (please specify the year) 
* Realistic estimate of the number of FTEs of teaching staff. The number of students enrolled in the 
programme at the beginning of the academic year. If this number is not considered to be representative, 
please specify what it should be. 

Diagnostic questions   
- Are the staff competent and qualified for their job?  
- Are the competencies and expertise of the staff adequate for delivering this 

programme?  
- Are there any problems with the human resources? Age structure? Vacancies 

difficult to fill?  How many Master’s and PhD degree holders are there among the 
staff? What difficulties are there in attracting qualified staff?   

- What policy is pursued with regard to the employment of staff, both in teaching and 
research?   

- Is conscious effort made to involve professors in mentoring and/or training 
junior/new academic staff?  

- Is a policy in place with regard to the involvement in seminars, supervision of final 
papers, practical courses and/or practical training internships?  

- What about teaching loads? The staff/student ratio? The staff/graduate ratio?  
- How many contact hours service-instruction are given in other programmes and 

departments?  
- What is the accountability of staff to their roles, responsibilities and professional 

ethics?   

Staff Management   
- Does the department have a clearly formulated staff management structure?  
- Is staff recruitment based on experience in teaching and research?  
- Is there a system of staff appraisal?   
- What role do teaching qualifications and teaching activities play in the career of the 

staff members?  
- How does the department think of its HR policy so far?  
- What future developments are there?  
- How are teachers prepared for the teaching task?  
- Is the teaching delivered by the staff supervised and assessed? 
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
 
คําอธิบาย 
 บุคลากรสนับสนุนมีความสําคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงเป็น
สิ่งจําเป็นท่ีบุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ และมีจํานวนท่ีเพียงพอ 
 
เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจํานวนเพียง

พอท่ีจะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
       

7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจํานวนเพียง
พอท่ีจะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

       

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 

       

7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าท่ีต่างๆ 

 การมอบหมายงาน (Job Description)  และภาระงาน  

 เส้นทางอาชีพ (Career Plan) 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเช่น อาจารย์ ผู้เรียน 

 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร 

 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง 

 แผนพัฒนาบุคลากร 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 7 Support Staff Quality [12] 
 
There is adequate support in term of staffing at the libraries, laboratories, 
administration and student services.  
 
Explanation   
 
Programme quality depends mostly on interaction between staff and students. However, 
academic staff cannot perform well without the quality of the support staff. This might 
be staff who support the library, laboratories, computer facilities and student services.    
 
Diagnostic questions   
- Are the support staff for the library competent and sufficient?  
- Are the support staff for the laboratories competent and sufficient?  
- Are the support staff for the computer facilities competent and sufficient?  
- Are the support staff for the administration competent and sufficient?  
- What is the ratio of academic staff to support staff? Is the support staff competent 

and sufficient in giving services to staff and students? 
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
 
คําอธิบาย 
 คุณภาพผู้เรียนมีความสําคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสําคัญต่อคุณภาพผู้เรียนต้ังแต่
นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
 หลักสูตรพึงจัดทําข้อมูลของผูท่ี้สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูล
ผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปี เพ่ือใช้กําหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี 
 
เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน        
8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม        
8.3 ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการ

เรียนท่ีระบุในหลักสูตร 
       

 
แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการคัดเลือกผู้เรียน   

 ภาระการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเทียบกับหน่วยกิต 

 รายงานผลการเรียนของผู้เรียน 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 8 Student Quality [12] 
There is a clear student intake policy and the admission criteria to the programme are 
formulated and reviewed periodically. 

Explanation   
The quality of the output depends a lot on the quality of the input. This means that the 
quality of the entering students is important.   
 
The intake  
- Give a summary of the intake of first year students using Figure 11.  
- Give a summary of the total number of students enrolled in the programme using 

Figure 12. 
 
Academic year Full-time Part-time 

M F Total M F Total 
       
       
       

Figure 11 - Intake of first-year students 
 
Academic year Full-time Part-time 

M F Total M F Total 
       
       
       

Figure 12 - Total number of students (last 5 academic years) 
 
Diagnostic questions:   
- How do you analyse the development of the student intake: Reasons to worry? 

Causes of problems? Prospects for the future?  
- Are students selected?  
- If so, how are they selected? What are the requirements?  
- What policy is pursued with regard to the intake of students? Does it aim to 

increase the intake or to stabilise it? Why?  
- What measures are taken to affect the quality and the size of the intake?  
- What effect do these measures have?  
- How does the programme take into account the level of achievement of entering 

students? How are the programme and secondary education linked?    
 
Student study load and performance   
- Does the department have a credit points system? How are credits calculated?  
- Does the programme’s actual study load correspond with the prescribed study load?   
- Is the study load divided equally over and within the academic years?  
- What measures are taken in the field of programme development and/or student 

advice when parts of the programme deviate from the prescribed study load (too 
difficult/heavy or too easy)? Are these measures effective?  

- Can an average student complete the programme in the planned time?  
- What are the indicators used to monitor student progress and performance? 



  

52 

AUN.9 การสนับสนนุและการให้คําปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support) 
 
คําอธิบาย 

หลักสูตรพึงให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้เรียนมี
สภาพแวดล้อมท้ังด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจําเป็นควรมีวิธีการ
แก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป นับเป็นกระบวนการสําคัญต่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของ
นิสิต 

การให้คําแนะนําและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศกึษา ด้านหอพัก ด้าน
การบริการผู้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้าง
งานและการประกอบอาชีพ 

 
  เกณฑ์ย่อย 

9 การสนับสนุนและให้คําปรึกษาผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

[1] 
       

9.2   ผู้เรียนได้รับคําปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้ง
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1] 

       

9.3  ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะนําอย่างเพียงพอ [1]        
9.4  ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ท้ังทางกายภาพ สังคม 

และจิตใจ [2] 
       

 
แหล่งข้อมูล 

 กลไกในการรายงานผลการเรียน ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 วิธีแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน  

 ระบบการให้คาํปรึกษาด้านต่างๆ   

 บริการกิจการผู้เรียน  

 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน  

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 9 Student Advice and Support [12] 
[1]Student progress is systematically recorded and monitored, feedback to students and 

corrective actions are made where necessary. 
[2]In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 

learning, teachers do all in their power to provide not only a physical and material 
environment which is supportive of learning and which is appropriate for the 
activities involved, but also a social or psychological one. 

Explanation   
How students are monitored and supported by staff is essential to a good career. The 
AUN-QA has defined that a university must ensure that a good physical, social and 
psychological environment is in place. 
Diagnostic questions   
- Does the department have a monitoring system for:  

 recording study progress  
 following graduates (for example, tracer surveys)  

- How is the data of the monitoring system used?  
- What role do staff members play in informing and coaching students?  
- What role do they play in integrating students into the department?  
- How is the information to potential students organised? Is sufficient attention paid 

to requirements of their educational background? Does the future student get a 
good impression of the education offered? Is the information evaluated? If so, what 
happens with the results?  

- How are students informed about study facilities? How is the information provided 
with regard to the programme?  

- Is student progress recorded? Does the recording lead to problems being pointed 
out in time? When is the first contact made with problematic cases? Does this result 
in remedial and/or preventive actions being introduced for the individual student or 
programme development?  

- Is special attention paid to the coaching of first year students? If so, how does it 
work?   

- Is attention paid to study progress?   
- Are specific facilities available to provide study skills for students with problems? 

Are these available within the department, the faculty or centrally? How is 
information on these matters organised?   

- Is separate attention paid to coaching of advanced students?   
- Is assistance given in completing the final project? Where can students who get 

stuck with their practical training or final project get help?  
- How are students advised on problems concerning course options, change of 

options, interruption or termination of studies?  
- Is information provided on career prospects? Do students have the opportunity to 

familiarise themselves with the labour market by means of practical training, 
application courses and the like?  

- If students wish to extend their course of study, are the reasons examined?  If yes, 
what are usually the findings and what measures do they result in?  

- To what extent do the structure and organisation of the programme contribute to 
students taking on an active study approach?  

- To what extent does the programme challenge students to make a satisfactory 
investment in their studies/programme?  

- Are you satisfied with the tools available to improve study progress?   
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AUN.10 ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 
 
คําอธิบาย 
 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจําเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ควรจัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุดสารสนเทศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดการด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
คํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 
 
  เกณฑ์ย่อย 
10 ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 มีสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ [1] 

       

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย [3,4]        
10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2]        
10.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและ

ทันสมัย [1,5,6] 
       

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามข้อกําหนดในทุกด้าน [7] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 รายการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของหลักสูตรพร้อมบันทึกการจองและอัตราการใช้งาน 

 แผนการบํารุงรักษา แผนการทดแทนหรือปรับปรุง  

 ผลประเมินความพึงพอใจ หรือบันทึกปัญหาการใช้งาน และการแก้ไข  

 นโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน สขุภาพ และส่ิงแวดล้อม  

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 10 Facilities and Infrastructure [12] 
 
[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 synchronized 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 or upgraded  
[6] University computer centres provide continuously a highly accessible computer and 

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

[7] Environmental Health and Safety Standards meet the local requirements in all 
aspects. 

 
Explanation   
 
Facilities and resources should be in line with the formulated goals and aims, and with 
the designed programme. Facilities are also connected to the teaching and learning 
strategy. For example, if the philosophy is to teach in small working groups, small 
rooms must be available. Computer-aided instruction can only be realised with enough 
computers for the students. The main learning resources consist of books, brochures, 
magazines, journals, posters, information sheets, internet and intranet, CD-ROMs, 
maps, aerial photographs, satellite imagery and others. 
 
Diagnostic questions 
 
Teaching rooms  
- Are enough lecture-halls, seminar rooms, laboratories, reading rooms, and 

computer rooms available? Do these meet the relevant requirements?  
- Is the library sufficiently equipped for education?   
- Is the library within easy reach (location, opening hours)?  
- Do you have sufficient laboratory facilities? Including support staff?  
- Do the laboratories meet the relevant requirements?   
 
Teaching aids and tools  
- Are sufficient audio-visual aids available?   
- Are there enough computers? Appropriate and enough computer programmes 

(computer-aided education, mathsprogrammes, design programmes, etc)?  
- To what extent do the facilities/infrastructure promote or obstruct delivery of the 

programme?   
- Is the total budget for aids and tools sufficient?  
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AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality Assurance of Teaching  
           and Learning Process) 
 
คําอธิบาย 

หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการหลักสูตรต้ังแต่การวางแผนดําเนินการ การกระตุ้น
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประกัน
คุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
เกณฑ์ย่อย 
11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตร [1] 

       

11.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตรของหลักสูตร [1] 

       

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [1] 

       

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสมํ่าเสมอในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
[2] 

       

11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดย
ผู้เรียน [3] 

       

11.6 มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุง [3] 

       

11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
กระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธีการ
ประเมิน [3] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การทบทวน การปรับปรุง และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

 การสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวอย่างแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ผลและการดําเนินการเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา   

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process 
[12] 
 
[1] The curriculum is developed as a group to ensure the representation from the 

faculty Quality Committee, the faculty Teaching and Learning Committee, the 
programme team, students and stakeholders from industry, government and 
professional organisations. 

[2] The curriculum is periodically reviewed and evaluated as to its effectiveness. 
Adjustments are made after reasonable time periods. 

[3] A prime condition for constantly improving teaching and learning is a planned and 
regular process of evaluation. In this regard, teachers should foster a climate which 
values student involvement in the evaluation of teaching and the assessment of 
learning outcomes. 

 
Explanation   
 
Curriculum design should start with the formulation of the expected learning outcomes. 
The next question will be what courses are needed to achieve the learning outcomes 
and finally who will teach the courses?  It is important that a curriculum development is 
seen as a joint undertaking.   
 
The confidence of students and other stakeholders in higher education is more likely to 
be established and maintained through effective and efficient quality assurance 
activities which ensure that programmes are well-designed, regularly monitored and 
periodically reviewed, thereby securing their continuing relevance and currency. 
 
The quality assurance of programmes and the degrees awarded are expected to 
include:  
 development and publication of explicit expected learning outcomes;  
 careful attention to curriculum and programme design and content;  
 specific needs for different modes of delivery (e.g. full-time, part-time, distance-

learning, e-learning) and types of higher education (e.g. academic, vocational, 
professional); 

 availability of appropriate learning resources;  
 formal programme approval procedures by a body other than that teaching the 

programme;  
 monitoring of student progress and achievements;  
 regular periodic reviews of programmes (including external panel members); 
 
Students are the first to judge the quality of teaching and learning. They experience the 
delivery methods. They have an opinion about the facilities. Of course, the information 
given by students has to be counter-balanced by other opinions. Nevertheless, the 
university is expected to carry out student evaluation and to use the outcomes for 
improvement.   
 
Curriculum design   
 
- Who is responsible for designing of the curriculum?  
- How are academic staff and students involved in the curriculum design?  
- What are the roles of the stakeholders in the design and review of the curriculum?  
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- How do curriculum innovations come about? Who takes the initiative? On the basis 
of what signals?   

- Who is responsible for implementation?  
- When designing curricula, is there any benchmarking with other institutions?  
- In which international networks does the department participate? 
- With which institution abroad does exchange take place?  
- Has the programme been recognised abroad?   
 
Briefly outline how the department tries to guarantee quality. Is a structured quality 
assurance in place? If so, please describe it and how it works?  
- Which boards and/or committees are involved in internal quality assurance?  
- Is there a curriculum committee? What is its role?  
- Is there an examination committee? What is its role? Does it work?   
- Are the functions and responsibilities of the committees and administrators clear to 

everyone? Are there any problems with the division of responsibilities?   
 
Course and curriculum evaluation    
 
- How is the programme (curriculum) evaluated? At course level? At curriculum level?  
- Is the evaluation done systematically?   
- How are the students involved in evaluating the education and training?  
- How and to whom the results are made known?  
- Is anything done with the results? How this is made transparent?   
 
Student evaluation   
 
- Does the university use student evaluations in a structured manner?  
- Who is responsible for the evaluations?  
- What is done with the outcome of the evaluations? Are there any examples of this 

contributing to improvements?  
- What input do the students give to those who are in the committees involved in the 

internal quality assurance process?    
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AUN.12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 
 
คําอธิบาย 
 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนของหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และเหมาะสมกับ
งาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ พึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม และชัดเจน เป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และหน่วยงานโดยมีระบบการระบุความต้องการ 
 
  เกณฑ์ย่อย 
12 การพัฒนาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 

12.1  มีแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
ท่ีชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา [1] 

       

12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการท่ีระบุ [2] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร   

 แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

 รายงานผลการพัฒนา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 12 Staff Development Activities [12] 
 
[1] Training and development needs for academic and support staff are systematically 

identified, in relation to individual aspirations, the curriculum and institutional 
requirements. 

[2] Academic and support staff undertake appropriate staff development programmes 
related to the identified needs 

 
Explanation   
 
Institutions should ensure that their staff recruitment and appointment procedures 
include a means of making certain that all new staff have at least the minimum 
necessary level of competence.  Teaching staff should be given opportunities to develop 
and extend their teaching ability and should be encouraged to value their skills. 
Institutions should provide teachers with opportunities to improve their skills to an 
acceptable level and should have the means to remove them from their teaching duties 
if they continue to be demonstrably ineffective. 
 
Diagnostic questions   
 
- Who is responsible for both academic and support staff training and development 

activities?  
- What are the training and development process and plan? How are training needs 

identified?  
- Does the training and development plan reflect the university and faculty mission 

and objectives?  
- Is there a system to develop strategic and technical competencies of support staff?  
- What are the training hours and number of training places for academic and 

support staff per year?  
- What percentage of payroll or budget is allocated for training of academic and 

support staff? 
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AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 
 
คําอธิบาย 
 การมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ผู้เรียน อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้หลักสูตรได้รับรู้ผลการดําเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับข้อมูลประเมินการดําเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ และนําข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  เกณฑ์ย่อย 
13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2 3 4 5 6 7 
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน 

อย่างเพียงพอ 
       

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ 

       

13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 ระบบหรือกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ   

 ข้อมูลท่ีได้รับป้อนกลับ และจํานวนท่ีได้รับ 

 ผลการวิเคราะห์การตอบกลับ และการพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 13 Stakeholders Feedback [12] 
 
Universities are encouraged to have a built-in regular curriculum evaluation and course 
appraisal, involving all stakeholders (decision makers, employers, students, alumni, etc).  
 
Explanation 
 
We have defined quality as "achieving the goals and objectives". Formulating our 
objectives we have to take into account the requirements set by the stakeholders. To 
learn more about this, we need to have an efficient feedback system. 
 
Diagnostic questions 
 
Does the university have an efficient monitoring system, including:  
- structured feedback from the labour market  
- structured feedback from staff  
- structured feedback from the students  
- structured feedback from the alumni    
 
Contact with graduates.   
 
- Does the department maintain contact with its graduates after graduation? Is there 

an association of graduates/alumni?  
- What do graduates think about the programme?  
- Is information from graduates used (feedback about their programme, information 

about developments in the labour market) to adjust the programme, if necessary? 
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AUN.14 ผลผลิต (Output) 
 
คําอธิบาย 
 คุณภาพของบัณฑิตพึงเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์ย่อย 
14. ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 
14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคัน

อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
       

14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษาเป็นท่ี    น่า
พอใจ 

       

14.3  อัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่        น่า
พอใจ 

       

14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่      น่า
พอใจ 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 ตารางแสดงอัตราการสอบผ่าน การลาออกกลางคัน และการสําเร็จการศึกษาทุกช้ันปีของหลักสูตร  

 สถิติการได้งานของบัณฑิต ระดับเงินเดือน   

 ตารางแสดงผลงานของอาจารย์ 

 ตารางแสดงผลงานของผู้เรียน  

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 14 Output [12] 
 
The quality of the graduates should achieve the expected learning outcomes and the 
needs of the stakeholders. Research activities carried out by academic staff and 
students should meet the requirements of the stakeholders.    
 
Explanation   
 
In assessing the quality assurance system, we have to look not only at the process 
quality, but also take into account the output. First of all, we must look at our 
graduates. Did they achieve the expected standards? Are the achieved outcomes equal 
to the expected outcomes? Have the graduates acquired the expected knowledge, skills 
and attitudes?   
 
Because the output quality has to be evaluated within the framework of the process, we 
have also to look at the efficiency of our provisions, among other things we have to 
look at the pass rates and the dropout rates, the average time to graduation and the 
employability of graduates.   
 
Research is another important output from the process. The level of research activities 
carried by academic staff and students, research funding and research publications 
should meet the requirements of the stakeholders.   
 
Diagnostic questions   
 
Achieved Outcomes (the graduates)  
- Is the average standard of the graduate satisfactory?  
- Do the achieved standards match the expected standards?  
- Do graduates get jobs easily? Are the jobs that the graduates get in accordance 

with their graduate degree?  
- Have any changes been signalled in the labour market prospects of graduates over 

the last few years? What are the prospects? 
 
Pass rate and dropout rate  
Provide information on the pass rate and dropout of the various years (cohorts) 
according to Figure 13. 
 
Academic 
year 

Size 
cohort* 

% first degree after % dropout after 
3 year 4 years >4years 1 years 2 years 3 years >3 years 

   **   **   
         
         
         

Figure 13: Students performance (last 8 to 10 cohorts) 
 
*number must be the same as in the intake in Figure 12  
** percentages are cumulative. 
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Diagnostic questions:   
 
- Does the university have an efficient monitoring system including:  

 a system to follow student progress?  
 a system to register pass rates and dropout rates?  

- What does the department think of the pass rate? If not satisfactory, what 
measures have been taken to improve the pass rate?   

- Have any fluctuations in the success rate been seen over the last five years?  
- How high is the dropout rate? Are there explanations for the dropout rate?  
- Does the department know where the dropout students are going?   
 
Average time to graduation 
 
Indicate the average number of years a student spends on a programme. If necessary, 
categorise the students in groups.  
- What does the department think of the average time to graduate?  
- What measures have been taken to promote graduation and to shorten the average 

time to graduate?  
- What effect do these measures have?   
 
Graduate Employability    
 
- What percentage of graduates found a job within six months of graduation over the 

past five years? What percentage of graduates found a job within a year?  
- What percentage of graduates are still unemployed 2 years after graduation?   
 
Research  
 
- What types of research activities are carried out by academic staff and students? 

Are these activities aligned to the vision and mission of the university and faculty?  
- What is the level of research funding and how it is utilised?  
- What is the volume of research papers? Are the research papers published in local, 

regional and international journals?    
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AUN.15 ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 
 
คําอธิบาย 
 หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการ
วิเคราะห์ เพ่ือการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจหลักสูตรและ
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร 
 
เกณฑ์ย่อย 
15 ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2 3 4 5 6 7 

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ        
 
แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการและตัวบ่งช้ีในการวัดความพึงพอใจ   

 แบบสํารวจความพึงพอใจ  

 ผลการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาแนวโน้มของความพึงพอใจ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 15 Stakeholders Satisfaction [12] 
 
Stakeholders are satisfied with the programme and the quality of the graduates. 
 
Explanation  
 
After the analysing the input, the process and the output, we have to analyse the 
satisfaction of all stakeholders. What do they think about our performance? How do we 
know that? There should be a system to collect and measure stakeholders satisfaction. 
The information collected should be analysed for making improvements to the 
programme, quality practices and quality assurance system. 
 
Diagnostic questions   
 
Students  
 
- Does the department know what students think about the courses, programme, 

teaching, examinations, etc?  
- How does the department cope with complaints from students?   
 
Alumni (graduates) 
 
- What is the opinion and feedback of the graduates about the competencies that 

they acquired?  
- Are the complaints or positive feedback of the alumni used to improve the 

programme?   
 
Labour market  
 
- Do employers appreciate the graduates?  
- Are there any specific complaints about the graduates?  
- Are specific strengths of the graduates appreciated by the employers? 
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แหล่งข้อมูล 
 
ASEAN University Network Quality - Assurance: Guidelines, available at 

http://www.aunsec.org/pdf/aunwebsite/01_AUNQAGuidelineManual.pdf 
 
ASEAN University Network Quality - Assurance: Manual for the Implementation of the 

Guidelines, available at 
http://www.aunsec.org/pdf/aunwebsite/02_AUNQAImplementationManual.pdf 

ASEAN University Network Quality - Assurance: Guide to AUN Actual Quality Assessment at 
Programme Level, available at 
http://www.aunsec.org/pdf/aunwebsite/03_GuidetoAUNActualQualityAssessmentatProgramm
eLevel30March2011PrintVersion.pdf 

ASEAN University Network Quality - Assurance: Guidelines for AUN Quality Assessment and 
Assessors & Framework of AUN QA Strategic Action Plan, available at 
http://www.aunsec.org/pdf/aunwebsite/Green%20Book%20V2.0_Guidelines%20for%20AUN%
20Quality%20Assessment%20and%20Assessors%20&%20Framework%20for%20AUN-
QA%20Strategic%20Action%20Plan%202012-2015_18_07_2014.pdf 
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ตารางแสดงตัวอย่างกระบวนการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  

 

ตัวอย่างกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสตูร 
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ก่อนการเรียนการสอน   
1. กระบวนการประเมิน competency ของนักเรียนก่อน

เข้ามาศึกษา 
    X   X        

2. กระบวนการจดัทําหลักสูตร  X X X     X   X     

3. การวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากําลัง ให้เหมาะกับ
หลักสูตร ด้านผู้สอน และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

     X X         

4. การวิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน           X      

5. การพัฒนาบุคลากรในหลักสตูร            X    

ระหว่างการเรยีนการสอน 
6. กระบวนการจดัการการเรียนการสอน    X X   X X   X  X  

7. กระบวนการประเมิน competency ของนักศึกษา     X           

8. กระบวนการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา     X    X  X     

9. กระบวนการกาํกับดูแลบุคลากร      X          

10. กระบวนการรบั Feedback จาก นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร 

          X  X  X 

หลังสําเร็จการศึกษา 
11.  กระบวนการประเมิน competency ครบทกุด้านเม่ือ

สําเร็จการศึกษา 
    X          X 

12.  กระบวนการติดตามบัณฑิต         X       

 
หมายเหตุ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาของกระบวนการต่างๆ ตาม
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสตูร 
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บทท่ี 3 การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA 
 

3.1 แนวทางการประกนัคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 
ในกระบวนการประกันและพัฒนาคุณภาพระดับคณะและสถาบัน  มีแนวคิดเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ ส าหรับระดับคณะและสถาบัน ดังนี้ 
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน ควรมีดังนี้ 

1) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ/สถาบัน เพ่ือให้ทั้งผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน 
รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษาที่ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นหลักใน
การด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพ่ือเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ตาม
บริบทของสถาบัน (Selective indicator) ตามรายละเอียดในส่วนถัดไป 

2) ตัวบ่งชี้หลัก (Core indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของสมศ. 
สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization indicators โดยท าให้วิธีการวัดเป็นไปใน
แบบเดียวกันเพ่ือลดความสับสนในการท างาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของ
คณะ/สถาบัน ส าหรับตัวบ่งชี้หลักนี้ ทปอ. และ ทอมก ได้คัดเลือก 14 ตัวบ่งชี้ซึ่งจะใช้ร่วมกัน โดย
อาจมีเงื่อนไขประกอบส าหรับมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ดังรายละเอียดใน
ส่วนถัดไป 

3) ตัวบ่งชี้เลือก (Selective indicators) ตามบริบทของสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ตัว  โดยให้
สถาบันเลือกเองตามความส าคัญหรือความท้าทายต่อสถาบันนั้นๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
และเป็นการเตรียมสถาบันสมาชิกที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างความสามารถในเชิงแข่งขันระดับนานาชาติ ส าหรับการจัดท าคลังข้อมูลของตัวบ่งชี้ตาม
บริบทของสถาบันนี้ ทปอ. และทอมก ได้ด าเนินการเป็นบางส่วนแล้วจากข้อมูลตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
และสกอ. และจะด าเนินจัดท าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะ/สถาบัน 

2. การแสดงตัวบ่งชี้ นั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใน OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน เพ่ือให้
เห็นการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ตอบค าถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของ
แต่ละคณะ/สถาบันได้ ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งชี้ปัจจุบันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือหรือไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบ
กับตัวเองหรือกับคู่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ประเมินต้องให้ความเห็นของแนวโน้มของการ
พัฒนาที่พบไว้ในรายงานเพื่อใช้เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่คณะ/
สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ภายนอกก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางท าให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสยั่งยืนได้ 
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3. การพิจารณาประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7  ส าหรับแต่ละตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการพิจารณา
เป็นระดับตามการลงความเห็นชอบของคณะกรรมการ (consensus) เพ่ือคณะ/สถาบันได้ทราบระดับ
หรือสถานภาพและน าไปพัฒนาสู่คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 

4. การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือใน
ภาพรวมของคณะ/สถาบันก็ได้ 

5. การสะสมข้อมูลเพ่ือก าหนดระดับคาดหวังระดับชาติเพ่ือให้คณะ/สถาบันสามารถใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างฐานข้อมูลระดับคาดหวังควรถูกแปร (deploy) จาก
นโยบายที่ถูกถอดจากแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ข้อมูลชุดนี้ควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางระดับประเทศ แต่ในเบื้องต้นจะด าเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะ/สถาบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตั้งต้นที่จ าเป็นชุดนี้ 

6. การด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/
สถาบันชุดเดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)  
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3.2 โครงร่างองค์กร1  
ความส าคัญของการเร่ิมต้นด้วยโครงร่างองค์กร 
โครงร่างองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินตนเองและการเขียนรายงานเพ่ือรับการตรวจประเมิน  

โครงร่างองค์กรมีความส าคัญ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 ชว่ยในการระบุสารสนเทศส าคัญท่ีอาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 

 คณะ/สถาบันอาจใช้โครงร่างเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นหากพบประเด็นที่สารสนเทศยัง
ขัดแย้งกัน มีน้อย หรือไม่มีเลย  คณะ/สถาบันสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ไปวางแผนพัฒนาได ้

 โครงร่างองค์กรก าหนดบริบทให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน เพ่ือ
สามารถแสดงความโดดเด่นเฉพาะตน  

 

บทน า : โครงร่างองค์กร 
โครงร่างองค์กร คือภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและเป็น

ความท้าทายส าคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู่ 

  
 P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 

ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คูค่วามร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 

คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง  ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรและ
บริการต่อความส าเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร  คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและบริการ 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร  สมรรถนะหลักของคณะ/สถาบันคือ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของบุคลากร

หรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 

 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 

                                                        
1 ปรับปรุงจาก [6] 
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 ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี
อะไรบ้าง 

 มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลาย
อย่างไร  กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร  ข้อก าหนดพิเศษด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย์ 
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ

ด าเนินงาน เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน 
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 
คณะ/สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง  รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ  การรับรอง
คุณสมบัติ หรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา  และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการเงิน
ด้านหลักสูตรและบริการ  มีอะไรบ้าง 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างและการก ากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน

ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และองค์กรแม่ มีลักษณะ
เช่นใด  

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน มี

อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง  กลุ่มต่างๆ 

เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ 

 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการและการ
บริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 

                                                        
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] จะแตกต่างจาก ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับหลักสูตร [12] 
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คณะ/สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย่างไร สถาบันมี
ข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
หมายเหตุ 

P การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรมีความส าคัญมากข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ควรให้สัมพันธ์กับ
บริบทของสถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะท าให้สถาบันตอบสนองต่อค าถามอ่ืนๆทั้งหมดตาม
ลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่สถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียนเข้ามา
เรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อ
ผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึงเรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลายๆกรณีท าให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ต่อรอง) 
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการท างานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้อมในการทางานการน ามาใช้ซึ่งนโยบาย
บางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืนๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทาให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นท่ีที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง  (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวังพฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกันการก าหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่นๆ 

P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืนและส่วนตลาดของสถาบันอาจรวมถึงเรื่องที่พัก /
การอ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลงการบริการด้วยภาษาที่หลากหลายข้อก าหนดส าหรับปริญญา
ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการการให้ค าปรึกษาแนะนาแก่ผู้เรียนหลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียน
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ภายหลังการลาออกกลางคันการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และ
การศึกษาทางไกลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการให้บริการชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรบริการกระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่างๆที่รวมถึงภัยพิบั ติทาง
ธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 

P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบันกลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระท าในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ใน
หลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอ่ืน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 

ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมได้ที่หน้า 103-104 ของ (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร The 2013-
2014 และ 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [6] 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ EdPEx ในส่วนนี้สรุปรายละเอียดของแต่ละหมวดและหัวข้อรวมทั้ง
แสดงตัวอย่างและค าแนะน าเพ่ือเสริมหมายเหตุที่แสดงในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ อาจหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
จาก www.edpex.org และ www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm  
 

 
โครงร่างองค์กร 

โครงร่างองค์กรแสดงเค้าโครงที่ช่วยให้เข้าใจสถาบันได้ดีขึ้นและยังช่วยชี้น าและจัดล าดับความส าคัญ
ของสารสนเทศท่ีคณะ/สถาบันน าเสนอ  

โครงร่างองค์กรจะท าให้คณะ/สถาบันเข้าใจลึกซึ้งเก่ียวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่ส าคัญซึ่งก าหนด
สภาพแวดล้อมในการด าเนินการปัจจัยเหล่านี้ได้แก่พันธกิจวิสัยทัศน์ค่านิยมสมรรถนะหลักสภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบต่อการด า เนินการและการตัดสินใจของ
คณะ/สถาบันดังนั้นโครงร่างองค์กรจึงช่วยให้สถาบันเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ได้ดีขึ้น 

 บริบทของการด าเนินการของตนเอง 

 เรื่องส าคัญที่สถาบันต้องด าเนินการเพ่ือให้ประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 ความจ าเป็นโอกาสและข้อจ ากัดท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 
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P.1 ลักษณะองค์กร 
จุดประสงค์ 
หัวข้อนี้เน้นถึงคุณลักษณะและความสัมพันธ์ที่ส าคัญที่ก าหนดสภาพแวดล้อมของคณะ/สถาบัน  

จุดประสงค์ของหัวข้อนี้คือการก าหนดบริบทส าหรับคณะ/สถาบัน 
ข้อสังเกต 
เข้าใจคณะ/สถาบันของท่าน การใช้ศัพท์ต่างๆเช่น “จุดประสงค์ “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” “ค่านิยม” 

และ “สมรรถนะหลัก” มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ/สถาบัน  บางคณะ/สถาบันอาจไม่ใช้ศัพท์ดังกล่าว
บางค า  อย่างไรก็ตามคณะ/สถาบันต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแก่นสารที่สาคัญของคณะ/สถาบัน  ภารกิจหลักที่
ท าให้ต้องมคีณะ/สถาบันนี้อยู่ และเป้าหมายที่ผู้น าระดับสูงต้องการให้คณะ/สถาบันก้าวไปถึงในอนาคต  ความ
ชัดเจนในเรื่องนี้จะช่วยให้คณะ/สถาบันตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่ออนาคตและน าไปปฏิบัติต่อได้ 

เข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร หัวใจของความยั่งยืน (ความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) และ
ความสามารถในการแข่งขันของคณะ/สถาบัน คือการก าหนดสมรรถนะหลักที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าว  การน าสมรรถนะหลักไปใช้ให้เหมาะสม จะสร้างความแตกต่างในตลาด  การรักษา
สมรรถนะหลักของคณะ/สถาบันให้ทันต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ท าให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลัก จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในอนาคต 

เข้าใจสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
เป็นตัวก าหนดข้อก าหนดต่างๆ ของการด าเนินการของคณะ/สถาบัน และวิธีการที่คณะ/สถาบันใช้ในการ
บริหารจัดการความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญ เพราะนอกจากจะท าให้สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
และในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังท าให้คณะ/สถาบันเห็นว่าได้ด าเนินการ เพียงเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือด าเนินการได้ดีกว่า
ข้อก าหนด  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นคณะ/สถาบันการศึกษาชั้นน าและอาจกลายเป็น
ความได้เปรียบในอนาคต 

ระบุบทบาทและความสัมพันธ์ด้านการก ากับดูแล คณะ/สถาบันการศึกษาชั้นน าจะมีระบบการก ากับ
ดูแลที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีโดยระบุชั้นการรายงานไว้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหน้าที่ของ
ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลหรือคณะกรรมการที่ดูแลก ากับนโยบาย และองค์กรแม่ไว้อย่าง
ชัดเจน  ความเป็นอิสระและภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการมักเป็นประเด็นพิจารณาที่ส าคัญในโครงสร้าง
ระบบการก ากับดูแลดังกล่าว 

เข้าใจบทบาทของผู้ส่งมอบ ในองค์กรส่วนใหญ่ ผู้ส่งมอบมีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการที่ส าคัญต่อ
การด าเนินการ และการรักษาระดับหรือบรรลุถึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน  ข้อก าหนดส าหรับผู้ส่ง
มอบอาจรวมถึง การส่งมอบที่ตรงเวลา หรือทันการพอดี ความยืดหยุ่น การจัดบุคลากรที่ผันแปรได้  
ความสามารถในการวิจัย และออกแบบ  รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการหลักสูตร และบริการอ่ืนๆ
รวมถึงบริการตามความต้องการเฉพาะราย 
__________________________________________________________________ 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 
ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้:  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
คณะ/สถาบันอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจ านวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร  
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัดอะไรบ้าง
ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ  การปฏิบัติการ  ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ

ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 
หมายเหตุ 

P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนือจากการ
แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน  สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มา
ซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพ่ือให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืนๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ 
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค์กรแม ่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือการ
รับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (value 
chain) ของคณะ/สถาบัน และคนความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่นค่าเล่า
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เรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ท าเล
ที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพ่ือน าไปปฏิบัติ เป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจ านงของค าถามนี้เพ่ือก าหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางท่ีคณะ/สถาบันใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการ  แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน  แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้ อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง completing accreditation self-studies, การน าระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน  วิธีการต่างๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ 
___________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ 

P.2 สภาวะการณ์ขององค์กร 
จุดประสงค์ 
หัวข้อนี้ถามถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่คณะ/สถาบันด าเนินงานอยู่  ความท้าทายและความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน และยังถามถึงแนวทางที่คณะ/สถาบันใช้ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและท าให้เกิดการเรียนรู้จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การช่วยให้คณะ/สถาบันเข้าใจความท้าทายที่
ส าคัญของคณะ/สถาบันและระบบการท างานเพ่ือสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

ข้อสังเกต 
รู้จุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาสขององค์กร ความรู้ในเรื่องจุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาสในการ

ปรับปรุง และการเติบโตของสถาบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของคณะ/สถาบัน  
ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ช่วยท าให้คณะ/สถาบัน สามารถก าหนดหลักสูตร และบริการอ่ืนๆ กระบวนการท างาน
สมรรถนะและคุณลักษณะที่แสดงผลการด าเนินการซึ่ง 

 เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ/สถาบัน 

 สร้างความแตกต่างจากคณะ/สถาบันอื่นๆ 

 ช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

 คณะ/สถาบันต้องพัฒนาเพื่อสร้างหรือรักษาต าแหน่งในตลาด 
รู้จักคู่แข่งของคณะ/สถาบัน ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจ านวนกี่ราย และมีคุณลักษณะที่ส าคัญ

อย่างไร เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของคณะ/สถาบันในแวดวงการศึกษา 
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และตลาดสถาบันการศึกษาชั้นน า  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในปัจจุบันรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน อาจรวมถึงวารสารและสิ่งตีพิมพ์ด้านการศึกษา รายงาน
ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น การประชุมสัมมนาเครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมวิชาชีพต่างๆ แหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบอ่ืนๆ อาจได้จากกิจกรรมการเทียบเคียง เช่น ค่ามาตรฐานของประเทศ หรือ ภาคเครือข่ายความ
ร่วมมือ การเทียบเคียงในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาค หรือกลุ่ม/หน่วยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่
ด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบติดตามข้อมูลระยะยาว ซึ่งรายงานข้อมูลที่ใช้การได้ดีลงถึงระดับผู้เรียนแต่ละ
คน 

เข้าใจความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การด าเนินการของคณะ/สถาบันในบรรยากาศปัจจุบันที่มี
การแข่งขันสูง หมายถึงคณะ/สถาบันก าลังเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคง
ผลการด าเนินงานไว้ และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันความท้าทายเหล่านี้อาจจะรวมถึง 

 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน เช่น โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบนอก 
ระบบ (charter school)  

 การเพ่ิมหรือลดจ านวนผู้เรียน 

 การคงสภาพผู้เรียน 

 ต้นทุนการด าเนินการ 

 การปรับฐานการจัดเก็บภาษีหรือการจัดสรรสู่ภาคการศึกษาท่ีลดลง 

 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน 

 การน าเสนอโปรแกรมการศึกษาหลักสูตรและการบริการใหม่หรือเพ่ือทดแทน 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

 การมีคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด 

 การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือท้องถิ่น 

 ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ 

 การเกษียณของบุคลากร 
เข้าใจความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ความเข้าใจเกี่ยวกับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ มี

ความส าคัญพอๆ กับความเข้าใจในเรื่องความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพราะความได้เปรียบดังกล่าวเป็นแหล่งที่มา
ของความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่คณะ/สถาบันสามารถน ามาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์เต็มที่และเพ่ิมพูนความ
ได้เปรียบดังกล่าวได้มากขึ้น โดยยังคงตอบสนองความท้าทายที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องความได้เปรียบนี้อาจรวมถึง 

 ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของหลักสูตรและบริการ 

 ความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการศึกษา 

 การเป็นที่ยอมรับในเรื่องการให้บริการผู้เรียน 

 ภาพลักษณ์และการรับรู้ของสังคม 
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 ความคล่องตัว 

 การใช้และปกป้องสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ  (Environmental 
stewardship)  

 ความรับชอบต่อสังคมการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉม การไม่ได้เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีอย่างพลิกโฉม จัดเป็นความท้าทายที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามต่อต าแหน่งในการ
แข่งขันหรือตลาดของคณะ/สถาบัน  ตัวอย่างในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนวดังกล่าวได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มาแทนเครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์มือถือที่ก าลังมาแทนที่โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์
สาธารณะเครื่องโทรสารที่แย่งธุรกิจจากบริการ การส่งเอกสารข้ามคืน และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์และ smart phone ที่มาแทนที่ วิธีการติดต่อประเภทอ่ืนๆ ทั้งหมด ปัจจุบันคณะ/สถาบันต้องมีการ
ส ารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ค้นพบความท้าทายเหล่านั้นใน
ระยะแรกท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

 

3.3 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 
เกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน ประกอบไปด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ

คณะและสถาบัน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.14)  
และกลุ่มตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) จ านวนอย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันการศึกษาจะเลือกตัว
บ่งชี้เลือกที่เหมาะสมบริบทและเป้าหมายในการพัฒนาของสถาบัน   โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันนี้จะ
ครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ สมศ. อันได้แก่  คุณภาพศิษย์ คุณภาพ
ครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 
 CUPT Indicators แต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วย ค าอธิบาย  ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับ
หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เก่ียวข้อง (ถ้า
มี) เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และค าถามวินิจฉัย (Diagnostic questions) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการตอบค าถามเพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)   โดยได้น าวิธีการค านวณตอบข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set – CDS) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2558 [10] มาแสดง เพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้การค านวณเพ่ือตอบ CDS ไม่ใช่ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติของ CUPT Indicators 
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ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 
ตัวบ่งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 14 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสถาบันใน

องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ. 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน 
C.1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
C.3  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
C.4  ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. คุณภาพศิษย์ 

C.5  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
C.6  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
C.7  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.8  อาจารย์ได้รับการพัฒนา 

2. คุณภาพครู/อาจารย์ 

C.9  ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
C.10  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ า

คณะ 
 C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 
 C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
C.11  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
C.12  ความพึงพอใจของนักศึกษา 

3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

C.13  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
7. มาตรการส่งเสริม 

C.14  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 5. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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C.1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
 

ค าอธิบาย  
ผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยระยะเวลาที่ก าหนดของ
ระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ  
ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  โดยระดับปริญญาโทใช้
ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 
 

ระดับหลักสูตร 

 สามารถเก็บข้อมูลดังแสดงในตัวอย่างและน าไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.1 
อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ เกณฑ์ย่อย 14.2 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 
 

ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัสแรกเข้า จ านวนรับ
ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตนักศึกษาท่ีจบภายใน
ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาตอ่ในปีการศึกษาที่* 

< 4 ปี 4 ปี > 4.5 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
2550         
2551         
2552         
2553 100 1 80 5 10 3 1 0 
2554         
2555         
2556         

*จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีนั้นๆ 
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ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวน
รับในรุ่น

นั้น 

จ านวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5  1 2 3 3 เป็นต้นไป 
1/2552              
2/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
2/2556              

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) 
 

ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวน
รับในรุ่น

นั้น 

จ านวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

2.5 3 3.5 4 4.5 5  5.5 6 1 2 3 3 เป็นต้นไป 
1/2551              
2/2551              
1/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
2/2556              

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 , 1.2 , 2.1 และ 2.2 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนอัตราการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้
ท าการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเป็น
ระบบหรือไมม่ีการรายงานผล จะได้คะแนน 1  โดยเมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นแล้วจะได้คะแนน 
2   และเมื่อน าไปวิเคราะห์เทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของหลักสูตรแล้ว จะได้คะแนน 3 เป็นต้น) 
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ระดับหลักสูตร  
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห)์ 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ระดับ 
ประเทศในกลุม่สาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลยัในกลุ่ม 
ทปอ และ ทอมก) 

มีผลการด าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลยัที่อยู่
เหนือค่า mean) 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)
(ranking) 

 
ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success 
Rate) 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้อัตราการส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มใน
ทิศทางที่ดี 
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C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

ค าอธิบาย  
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้

งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น   
หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ควรก าหนดชื่อและวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนความส าเร็จ
ของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 
เกณฑ์การประเมิน 
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในระดับหลักสูตร  

 
ระดับหลักสูตร  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห)์ 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)  

มีผลการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ระดับ 
ประเทศในกลุม่
สาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลยัในกลุ่ม 
ทปอ และ ทอมก) 

มีผลการด าเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทยีบ
ในระดับชั้นน าของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลยัที่อยู่
เหนือค่า mean) 

excellent 
(world-class 
or leading 
practices)(r
anking) 

ทั้งนี้สามารถน าผลการประเมินระดับคะแนนไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.3 อัตราการได้
งานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

ระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ 

      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
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คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมี
แนวโน้มในทิศทางที่ดี 

- สัดส่วนการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 1 ปีเป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง 

 
*************************************************************************************************** 

วิธีการประเมินเพื่อตอบ CDS 
ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตรเพ่ือ

ตอบ CDS 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
*************************************************************************************************** 
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C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ค าอธิบาย  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF)  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่ง
ค ร อบคลุ ม ผลกา ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง น้ อ ย  5 ด้ า นคื อ   1) ด้ า นคุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร รม   2) ด้ า นคว ามรู้   
3) ด้ านทักษะทางปัญญา  4) ด้ านทักษะความสัม พันธ์ ระหว่ า งบุคคลและความรับผิดชอบและ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น  
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นอกเหนือจากการด าเนินการส ารวจในระดับ
คณะ/สถาบัน หลักสูตรอาจเป็นผู้ด าเนินการส ารวจเองโดยใช้ Learning Outcome ย่อยของแต่ละหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับหลักสูตร  
 

ระดับหลักสูตร  
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห)์ 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ด าเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดี และมี
การน าผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
การพัฒนาการเรียน
การสอน  
 

มีการน าผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบและ
บัณฑิตเป็นตัวเลือก
ล าดับต้นๆ ของผู้ใช้
บัณฑิต 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices) 
(ranking) 

 

ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 
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- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ 
Learning Outcomeหรืออัตลักษณ์บัณฑิตอย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
*************************************************************************************************** 
วิธีการค านวณเพื่อตอบ CDS 

ให้ใช้สูตรค านวณต่อไปนี้เพ่ือตอบ CDS 

 
ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินทั้งหมด 
หมายเหตุ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
*************************************************************************************************** 
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C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
 
ค าอธิบาย  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบหรือความรู้
ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์  
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์ 

นักศึกษา/ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

 

ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

สกอ. 
      
      
      

ส าหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
คณะและนักวิจัย  สามารถน าตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) 
เกณฑ์ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

ส าหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห)์ 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ*ใน
กลุ่มสาขาวิชา 

มีผลการด าเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นน า
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลยัที่อยู่
เหนือค่า mean) 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices) 
(ranking) 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ* อาจใช้ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ ในกรณีท่ีไม่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักตามวิธีการค านวณต่อไปนี้ โดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนัก
ตามท่ีระบุในวิธีการค านวณเพ่ือตอบ CDS และ ก าหนดค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 40 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักตามวิธีการค านวณต่อไปนี้ โดยใช้ค่าถ่วงน้ าหนัก

ตามท่ีระบุในวิธีการค านวณเพ่ือตอบ CDS และ ก าหนดค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 80 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกx 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 

ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาคณะ 
     จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะทั้งหมด 

 

ระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน 
     จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เช่น อาจารย์ นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น 
การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกันเขียนบทความ 

 
*************************************************************************************************** 
วิธีการค านวณเพื่อตอบ CDS 

ระดับปริญญาโท 
 1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x100 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 
 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 
40 

หมายเหตุ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน 

ตัวอย่าง  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในปีปฏิทิน2557 ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ในปีการศึกษา2557 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.60 - บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วนัที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

นั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
4. งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ

หลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาเอก 
 สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกx 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป) 
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คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา x 5 

80 
หมายเหตุ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ  
 1.  ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับใน  
ตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้  
 2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี  
การประเมินนั้นๆ 
 3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
 4.  งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร 
*************************************************************************************************** 
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C.5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ค าอธิบาย  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่ มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรใน
คณะและสถาบัน 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร (ส าหรับ C.5 และ C.6) 

ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวน
อาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จ านวน
อาจารย์ที่ไม่
มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวน 
(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
อาจารย์       
อาจารย์ Part-Time       
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม       

หมายเหตุ 
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time Equivalent 
จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์ 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน (academic work) 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

ส าหรับ C.5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และ C.6 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  ในระดับหลักสูตร ให้ใช้ AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  และ
ประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
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ระดับคณะ  
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน  
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของ
คณะ/สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/สถาบันหรือไม่ 
อย่างไร และมีการด าเนินการใดเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน 

 
 
*************************************************************************************************** 
วิธีการค านวณเพื่อตอบ CDS 
 
 วิธีการค านวณต่อไปนี้ เป็นวิธีการค านวณเพ่ือตอบ CDS 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  
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ระดับสถาบัน 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  

 

 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2(ตามนิยามของ สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง (ตามนิยามของ สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
*************************************************************************************************** 
 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
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C.6 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ค าอธิบาย  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
ส ถ า บั น ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พ่ื อ แ ส ว ง ห า แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ศ า ส ต ร์ ส า ข า วิ ช า ต่ า ง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
ตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา (ส าหรับ C.5 และ C.6) 

ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวน
อาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จ านวน
อาจารย์ที่ไม่
มีวุฒิปริญญา

เอก 

จ านวน 
(ราย) 

FTEs 

ศาสตราจารย์       
รองศาสตราจารย์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
อาจารย์       
อาจารย์ Part-Time       
อาจารย์พิเศษ (Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม       
หมายเหตุ 
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร โดยหา FTE หรือ Full-Time Equivalent จาก 1 
FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์ 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน (academic work) 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (ระดับหลักสูตร) 
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ปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      

 
เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

ส าหรับ C.5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และ C.6 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  ในระดับหลักสูตร สามารถเกณฑ์ย่อยที่ เกี่ยวข้องใน  AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff Quality)  และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/
สถาบันหรือไม่ อย่างไร และมีการด าเนินการใดเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************************************** 
วิธีการค านวณเพื่อตอบ CDS 
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 วิธีการค านวณต่อไปนี้ เป็นวิธีการค านวณเพ่ือตอบ CDS 
 
ระดับคณะ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  
 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

ระดับสถาบัน 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  

 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 (ตามค านิยาม สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง (ตามค านิยาม สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
***************************************************************************************************  

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
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C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ค าอธิบาย   

ผลงานวิ ช าการ เป็ นข้ อมู ลที่ ส าคัญ ในการแสดง ให้ เ ห็ นว่ าอาจารย์ ประจ าและนั ก วิ จั ย  
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่ มี คุณค่ า  สมควรส่ ง เสริม ให้มี การ เผยแพร่และน า ไป ใช้ประโยชน์ทั้ ง เชิ งวิ ช าการและ  
การแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์  
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีแนวคิดว่างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และงานวิจัยนั้นสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
 
ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมู ลผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่างๆ 
สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรืองานวิจัยบริการ
วิชาการท่ีมีความลับทางการค้า เป็นต้น 
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์ 

นักศึกษา/ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

 

ค่าน้ าหนัก 
ตามเกณฑ์ 

สกอ. 
      
      
      

ส าหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
คณะและนักวิจัย  สามารถน าตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) 
เกณฑ์ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ 
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เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

 ส าหรับ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะและนักวิจัย สามารถน าตารางข้อมูลในระดับ
หลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียน
เป็นที่น่าพอใจ  และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 

ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เช่น อาจารย์ นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น 
การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกันเขียนบทความ 

 

*************************************************************************************************** 

วิธีการค านวณเพื่อตอบ CDS 

 ใช้ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามปีปฏิทิน เช่น การประเมินในปีการศึกษา 2557 ใช้ข้อมูลตอบ CDS 
ของปีปฏิทิน 2557 

 

ระดับคณะ 
วิธีการค านวณ 

 1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้มีคะแนนเต็ม 5 

 

ระดับสถาบัน 
วิธีการค านวณ  
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่
วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม
ที่ 2 ) 

 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 
*งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 (ตามค านิยามของ สกอ.) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง (ตามค านิยามของ สกอ.) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

*************************************************************************************************** 
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C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา  
 
ค าอธิบาย 

อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็น
บุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับหลักสูตร  
สามารถใช้หลักการและเกณฑ์ย่อยท่ีเกี่ยวข้องใน AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff 

Development Activities) และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังตัวอย่างต่อไปนี้  ทั้งนี้การเก็บข้อมูลให้เก็บข้อมูลของ
บุคลากรสายวิชาการทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของภาควิชา/หน่วยงาน 

ล าดับ ช่ือคณาจารย์ประจ า รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

การใช้ประโยชน ์

1. ศ.ดร. พัฒนา วิชาการ 1. International Conference on ….. ณ เมือง 
ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนป ี

18 ใช้ในการหาความร่วมมือ
กับคณาจารย์ต่างชาต ิ

  2. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวนัเดือนปี – วัน
เดือนป ี

12 ใช้ในการท าวิจัย 

  3. Coursera – ช่ือหลักสูตรออนไลน์ ช่ือเวบไซท์ 
ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือนป ี

36 นับช่ัวโมงเรียนตามที่ระบุ
ในหลักสูตร และใช้ในการ
สอนในวิชา... 

 รวม  66  
2. ผศ. ดร. สอนดี มี

คุณภาพ 
1. International Conference on ….. ณ เมือง 
ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนป ี

20  

  2. International Conference on ….. ณ เมือง 
ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนป ี

20  

 รวม  40  
3. ผศ. ดร. วิจัย ดีเด่น 1. International Conference on ….. ณ เมือง 

ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนป ี
20  

  2. International Conference on ….. ณ เมือง 
ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนป ี

20  

 รวม  40  
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ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการก าหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
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C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย   
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจ าเป็นต้องรับรองมาตรฐานหลักสูตรของ
แต่ละสถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีการประเมินระดับคะแนน ข้อมูลที่ได้เป็นตัวบ่งชี้แสดงร้อยละหลักสูตรที่ด าเนินการ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ระดับคณะร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของคณะ เท่ากับ 
 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานในคณะ x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ ควรได้คะแนนเต็มร้อยละ 100  และแสดงเหตุผลและแนวทางในการพัฒนาหากไม่ได้คะแนนเต็ม
ร้อยละ 100 

ระดับสถาบันร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของสถาบัน เท่ากับ 
 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานในสถาบัน x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันทราบสัดส่วนหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์และทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม ่อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการด าเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร 
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C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการน าพาและจัดการ
มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้  จึงจ าเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน ไม่มีการประเมินผลในระดับหลักสูตร  
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C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 
ค าอธิบาย 

สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามที่
ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอ่ืนๆ 
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งการก ากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 

สภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

กรรมการประจ าคณะ 
ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจ าคณะปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) 
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
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5. กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น  
 
ค าอธิบายเพิ่มเติมของ C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะมีบทบาทหลักอยู่ 2 บทบาทคือ 1 บทบาทในการก ากับดูแล
กิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ 2 บทบาทในการสร้างผลประกอบการที่ดี
ของสถาบัน/คณะ ศาสตรจารย์โรเบิร์ต ทริกเกอร์ได้เสนอรูปแบบเพ่ือแสดงบทบาทของคณะกรรมการไว้ใน    
รูปที่ 3-2 
 
 Past and present oriented Future oriented 
มุมมองออกไปภายนอก 
(Outward looking) 

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
(Providing accountability) 

ก าหนดกลยุทธ์ 
(strategic formulation) 

มุมมองเข้าภายใน  
(Inward looking) 

ติ ดตามผลและ ให้ ค า แนะน า  
(monitoring and supervising) 

ก าหนดนโยบาย 
(policy making) 

รูปที่ 3-2 กรอบบทบาทของคณะกรรมการสถาบัน 
(R.I. Tricker, International Corporate Governance: Text, Readings and Cases, New York: Prentice 
Hall, 1994, p149)  
 
จากรูปที่ 3-2 ในมุมมองอดีตและปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบัน/คณะฯจะต้องติดตามผลพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
และแสดงความรับผิดชอบต่อการด าเนินการของสถาบัน/คณะฯ รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏ
ระเบียบต่างๆ (conformance roles)  ในมุมมองอนาคต ด้านการสร้างผลประกอบการ สภามหาวิทยาลัย/
กรรมการประจ าคณะ มีหน้าที่อนุมัติและท างานร่วมกับอธิการบดี/คณบดีและทีมบริหารในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์จนไปสู่การแปรเป็นนโยบายให้ผู้บริหารด าเนินการ ในส่วนนี้เป็นการก ากับติดตามเพ่ือให้
ได้ผลการด าเนินการที่ดี (performance roles)  
การตรวจสอบว่าการท างานสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ จะพิจารณาจาก 4 หน้าที่ดังนี้ 
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1) Duty of care การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พิจารณาตามหลักการดังนี้ 

 สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ตัดสินใจบนข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเพียงพอ
หรือไม ่

 การตัดสินใจนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ 

 สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเข้าประชุมอย่างต่อเนื่องและรอบคอบระมัดระวังในการจัดสินใจ
หรือไม ่
Diagnostic questions: 

- กรรมการสภา/กรรมการคณะได้เข้าประชุมสม่ าเสมอ และความถี่ในการจัดการประชุมเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการเพียงพอหรือไม่ 

- เอกสารและข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพียงพอและมีเวลาเพียงพอให้กรรมการศึกษา
ล่วงหน้าหรือไม่  

- ในกรณีการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง ได้มีการเตรียมความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือไม่ 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯก ากับให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
หรือไม ่

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามหรือไม่ 
 

2) Duty of Loyalty การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ใน
หัวข้อนี้จะพิจารณาตามหลักการดังนี้ 

 สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฎิบัติหน้าที่โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดย
ตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การปฏิบัติหน้าที่ท าไปโดยมีเจตนารมณ์โดยชอบ (proper purpose) 

 การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 ไม่มีการน าข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
Diagnostic Questions 

- กรรมการสภา/กรรมการประจ าคณะฯ มีการเปิดเผยข้อมูลภายในออกไปเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อ่ืนหรือไม่ 

- กรรมการสภาฯ/คณะฯได้น าทรัพย์สินหรือโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน/คณะไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ 

- การตัดสินใจของกรรมการสภา/คณะฯมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ 
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- เมื่อมีวาระที่กรรมการสภาฯ/คณะฯมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนในการประชุม ให้ความเห็นหรือตัดสินใจหรือไม่ 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบัน/คณะหรือไม่ (ถ้ามี) 
 

3)  Duty of Obedience การปฏิบัติตามกติกา กฎหมาย มติ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
Diagnostic Questions 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลให้สถาบัน/คณะฯ มีระบบติดตามและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมติต่างๆหรือไม่ 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลให้สถาบัน/คณะฯ ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน/คณะฯหรือไม่ 
 

4) Duty of Disclosure การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบันและทันเวลา 
ช่องทางที่เปิดเผยต้องเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 
Diagnostic Questions 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลให้สถาบัน/คณะฯมีระบบบัญชี ระบบ
การจัดเก็บเอกสาร และระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้เก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการป้องกันไม่ให้บุคคไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล 

- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระ 

- มีการเปิดเผยงบการเงินที่ไม่มีข้อสงสัยว่าจะมีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน 

- มีการจัดท ารายงานประจ าปีและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ 
 
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตามมติของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) วันที่ 24 เมษายน 2555 สรุปหลักธรรมาภิบาลไว้ 4 
หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อยดังนี้ 
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

1.1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่า และประโยชน์สูงสดต่อส่วนรวม 

1.2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สถาบันต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดการความเสี่ยงและการด าเนินการเพ่ือมุ่งเน้นผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
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1.3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การด าเนินการใดๆต้องแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อย่างเหมาะสม 

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic value) 
2.1) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การด าเนินการใดๆต้องสามารถตอบค าถามและ

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการวางระบบรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 

2.2) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) การด าเนินการใดๆต้องท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนทราบ สม่ าเสมอ 
และมีระบบให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย 

2.3) หลักนิติธรรม (Rule of law) การด าเนินการใดๆต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

2.4) หลักความเสมอภาค (Equity) กรด าเนินการใดๆต้องให้บริการเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นก าเนิด สถานะบุคคลและอ่ืนๆ และค านึงถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมด้วย 

3) ประชารัฐ (Participatory state) 
3.1) หลักการมีส่วนร่วม และแสวงหาฉันทามติ (Participation/ consensus oriented) 

การด าเนินการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้และท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและด าเนินการ ทั้งนี้ต้องพยายามแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน 

3.2) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การด าเนินการใดๆควรมีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

4) ความรับผิดชอบทางด้านบริหาร (Administrative Responsibility) พิจารณา 
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality and Ethics) การด าเนินการใดๆต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศึลธรรม คุณธรรมและตรงต่อความคาดหวังของสังคม ยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร จริยธรรมข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
ค าอธิบาย 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คืออธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน สร้าง
ความเชื่อมโยงการก ากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
ประเด็นการประเมิน 
 ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะอธิการบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้สนับสนุน   
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น  

 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
 
ค าอธิบาย 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ  
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ประเด็นการประเมิน 
 ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คณบดี  โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น  

 
Diagnostic Questions 

- ให้ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา  
 
ค าอธิบาย 

บุคลากรประจ าสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เช่น อบรม ศึกษาบาง
วิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ระดับหลักสูตร  
ระดับหลักสูตรสามารถใช้เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff 
Quality) และเกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development 
Activities) และจัดเก็บข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้  ทั้งนี้การเก็บข้อมูล ให้เก็บข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนนของ C.11 บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในระดับภาควิชา/หน่วยงาน 

ล าดับ ช่ือบุคลากรสนับสนุน
ประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

การใช้ประโยชน ์

1. นาย ส่งเสริม วิชาการ 1. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวนัเดือนปี–วันเดือน
ปี 

6 ใช้ในการควบคุม
ห้องปฏิบัติการ 

  2. อบรม...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี–วันเดือนป ี 12 ใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน... 

  ...   
 รวม    
2. นาง ร่วมใจ สนับสนุน 1. ดูงาน...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือน

ปี 
18  

     
 รวม    

 
ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกภาควิชา/หน่วยงานในคณะ 
      จ านวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 
      จ านวนคณะในสถาบันทั้งหมด 
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Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการก าหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
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C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
ค าอธิบาย  

ความพึงพอใจของนักศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้
ค าปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรีย น 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย 
 
วิธีการประเมิน 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) 
ในประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้  

- คุณภาพจัดการเรียนการสอน 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ 
- การให้ค าปรึกษา และแนะแนว 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 
- สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หอพัก พ้ืนที่กิจกรรม ชมรม โรงอาหาร ฯลฯ 

เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับหลักสูตร 
สามารถใช้เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.9 การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผู้เรียน (Student 

Advice and Support), เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Facilities and Infrastructure), เกณฑ์ย่อยที่เก่ียวข้องใน AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียน
และการสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning Process) เกณฑ์ย่อยที่ 11.5 และ AUN.15 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 
 

โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถท าการส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาในด้านต่างๆ ข้างต้น
ด้วยตนเอง หรือน าผลการประเมินความพึงพอใจจากการส ารวจในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการอ้างอิง
ตอบได้ และประเมินคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห)์ 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดี และมี
การน าผลประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 

มีการน าผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
ในการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิต ิ

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)
(ranking) 

 

ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ  
หรือ 

คณะท าการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับคณะจากเกณฑ์
ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

 

ระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน  
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 

สถาบันท าการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับสถาบันจาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ คณะ/สถาบันมี
มาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
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C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

ค าอธิบาย 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการ
ที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ  นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะ
อีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

ระดับคณะและสถาบัน 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน  

หมายเหตุ 
1. ไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่เดียวกัน และไม่จ าเป็นต้องท าโครงการเดียวร่วมกัน 
2. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน  

ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผลที่
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดี  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้งเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวชิาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 



  

122 

Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1 (input + process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการ ใน

ลักษณะต่างๆ เช่นบริการวิชาการเพ่ือสังคม เพื่อการค้า หรือเชิงบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ 
หรืออ่ืนๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจน (มีระบบและ
กลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมีงบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผนอาจมี
กรอบการท างานรองรับ และควรวิเคราะห์ความส าเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบ
ต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ท าให้นักศึกษามีจิตสาธารณะมากข้ึน คณะ/สถาบันมีรายได้
ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น)  

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการทีด่ี ควรมีระบบ PDCA 
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่างๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หรือ

ระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น  
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพ่ือสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี

สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A  มีส่วนร่วมของนักศึกษา 

สาขาวิชาในคณะอ่ืนๆ เข้าร่วม  
- โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 คณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมด าเนินงาน 

- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์ มีคณะอ่ืนๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม 

หมายเหตุ 
- ควรพิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ท าควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 

แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออ่ืนๆ ที่ตนเอง
ก าหนด เช่น  
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+การเรียนการสอน 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการท านุ

บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
แนวทางข้อที่ 4 (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ 

ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการด าเนินงาน
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ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีข้ึน เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่างๆ หรือ 
คนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิงสาธารณะนี้
ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของตนเอง) 

หมายเหตุ  ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการท างาน หรือ
จุดเด่น เช่น ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิง
พัฒนาต่อชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิด
เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่างๆ เป็นต้น สามารถน ามาใช้อ้างอิงในการด าเนินงานในข้อ 4 
ได้  
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C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ค าอธิบาย  

เ ป็ น ก ร ะบวนกา รและผลกา รด า เ นิ น ง านทา งด้ า นศิ ล ปะและวัฒนธ ร รมที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด  
การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม 
เชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่
เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

ระดับคณะและสถาบัน 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ อัต

ลักษณ์เอกลักษณ์ 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ 

ระดับนานาชาติ 
 
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผลที่
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ที่เกี่ยวข้องใน
บางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห)์ 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้น หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน)์ 

มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ด าเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกดิ
การริเริ่มโครงการ
หรือสรา้ง
เครือข่ายใหม่ๆ   

การขยายผล
ครอบคลมุไปท่ัว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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หมายเหตุ  
1. นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนที่ หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator 

ที่เน้นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในข้อ 4 
 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1  (input + process) มีนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่มหาวิทยาลัยก าหนด

จะด าเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรม โดยต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
ซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผนโครงการและเงินหรือมี
เฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA 
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่างๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร หรือกิจกรรมมีการท างานร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย เช่น  
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม  
- กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ  
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มีคณะที ่3/4/5 เข้าร่วม  
- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มีคณะที่ 6/7/8/9/10 เข้าร่วม 
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ 
หมายเหตุ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ท าต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 
- ควรพิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ 
 

แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การบริการวิชาการ/การวิจัย หรืออ่ืนๆ ที่ตนเองก าหนด  
เช่น  
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+บริการวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย อาจ

เป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางที่มีการวิจัย) 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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แนวทางข้อที่ 4 (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดสิ่ งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบ      
อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น  

หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการท างาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ท าให้เกิดวัฒนธรรม
การท างานในองค์กรดีเด่น / เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะแบบใหม่ 

 
แนวทางข้อที่ 5 (output) นอกจากท าให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย หรือ

เป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น  
- มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ 

เป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ 
- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง) 
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- Go Green ระดับโลก 
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงของชาติ 
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ 

 
หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ + เอกลักษณ์ ของ
ศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น คุณสมบัติ 
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 5 
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ตัวบ่งช้ีเลือกระดับคณะและสถาบัน  

สําหรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ท่ีนําร่องโดย “สามพระ

จอม” ได้แก่ มจพ. สจล. และ มจธ. น้ัน มหาวิทยาลัยทั้งสามได้คัดเลือกตัวบ่งช้ีเลือกเพื่อใช้ในการนําร่อง

ร่วมกันจํานวน 8 ตัวบ่งช้ีเลือก (S.1 – S.8)  โดยจะดําเนินการในทุกตัวบ่งช้ีเลือก ดังต่อไปน้ี 

 

ตัวบ่งชี้เลือก (Selecetive Indicators) ระดับคณะและสถาบัน 
ของ “สามพระจอม” 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสถาบันใน

องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ. 
S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา 1. คุณภาพศิษย์ 
S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 
S.3 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 1. คุณภาพศิษย์ 
S.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 
S.5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา 
S.6 Student mobility 7. มาตรการส่งเสริม 
S.7 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ/สถาบัน 

3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

S.8 Green University 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
5. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
7. มาตรการส่งเสริม 
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S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา 
 
คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลา ในสาขาน้ันๆ ท่ีได้
งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้
เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การวิเคราะห์ระยะเวลาของการได้งานทําสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาน้ันๆ เป็น
ท่ีน่าพอใจอย่างสมเหตุสมผล เช่น การเปรียบเทียบการได้งานทําในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  
 

ระดับหลักสูตร 
ดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์อัตราการได้งานทํา ดังแสดงในตารางตัวอย่าง โดยสามารถนํา

ตารางข้อมูลไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อยข้อ 14.3 อัตราการได้งานของผู้สําเร็จ
การศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ  โดยอาจนําผลคะแนนเกณฑ์ย่อย 14.3 ของระดับหลักสูตรไปใช้คํานวณคะแนนของ
ระดับคณะและสถาบัน 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์อัตราการได้งานทําของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
รุ่นท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ระบุว่ามีงานทํา 

จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําภายใน
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

0.5 ปี 0.5 – 1 ปี > 1 ปี 
2555       
2556       
2557 100 75 20 35 15 บัณฑิตไม่ระบุช่วงเวลาการได้

งานทํา 5 ราย 

 
ตัวอย่างวิธีการคํานวณ* 

ระยะเวลาการได้งานทําเฉล่ีย = (0.25 x 20 +0.75 x 35 + 1.5 x 15) 
(75 - 5) 

= 0.77 ปี 

หมายเหตุ แนวทางในการคํานวณระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ย จะขึ้นกบัวิธีการของแต่ละมหาวิทยาลัยในการ
ได้มาซ่ึงข้อมูล 
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ระดับคณะ 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ 
หรือ 

คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ และประเมิน
คะแนนระยะเวลาการได้งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับคณะและสถาบัน 
 

ระดับสถาบัน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ในระดับคณะของทุกคณะในสถาบันท่ีมีการจัด
การศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
หรือ 

สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของสถาบัน และ
ประเมินคะแนนระยะเวลาการได้งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ต่อไปน้ี  
 
ระดับคณะและสถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามท่ี
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉล่ียระดับ 
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา 
(ค่าเฉล่ียระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉล่ียของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ทปอ และ ทอมก) 

มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับช้ันนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่
เหนือค่า mean) 

excellent 
(world-class 
or leading 
practices) 
(ranking) 

 
หมายเหตุ 
 หากคณะ/สถาบันต้องการประเมินระยะเวลาของการได้งานทําในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําได้ 
โดยนิยามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตระดับบัณฑิตศีกษา และกําหนดวิธีการเก็บข้อมูลของคณะ/สถาบัน ให้
เหมาะสมกับบริบทของคณะ/สถาบัน เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป 
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S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร  
 
คําอธิบาย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น  
 ด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน เพ่ือการทําให้ม่ันใจและการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสุขอนามัย 
และความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าท่ีทํางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีแตกต่าง
กัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัด และเป้าประสงค์มีความแตกตา่งกันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 

สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ได้ออกแบบให้เหมาะสม
ตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร
บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีสําคัญใดบ้าง   ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศกึษาจากกลุ่มเจาะจง 
(Focus Group) ในประเด็นการประเมินข้างต้น   

 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับหลักสูตร 
สามารถใช้เกณฑ์ย่อยของ AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 

Feedback) เกณฑ์ย่อย 13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย่างเพียงพอ และ AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) เป็น
แนวทางในการประเมิน 

โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรใน
ด้านต่างๆ ข้างต้นด้วยตนเอง หรือนําผลการประเมินความพึงพอใจจากการสํารวจในระดับคณะหรือสถาบันมา
ใช้ในการอ้างอิงตอบได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

 

ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
หรือ 

คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีสว่นเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในคณะจาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
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ระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 

สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะทีส่ถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับ
สถาบันจากเกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผลความพึง
พอใจใน
ด้านต่างๆ 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามท่ี
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมี
การนําผลประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
สวัสดิการ การจัดการ
เรียนการสอน 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)
(ranking) 
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S.3 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต และศิษย์เก่า  
 
คําอธิบาย  

คุณภาพของบัณฑิตนอกจากพิจารณาจากการได้งานทําแลว้ ยังควรพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ว่าบัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตามที่
สถาบันกําหนดหรือบัณฑิตมีสมรรถนะเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพเม่ือเทียบกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/อุตสาหกรรม  รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน และ/หรือ
ภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของสถาบัน 

 
วิธีการประเมิน 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่ม
เจาะจง (Focus Group) ในประเด็นการประเมินข้างต้น   

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับหลักสูตรสามารถใช้ AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 

Feedback) เกณฑ์ย่อยข้อ 13.1 และ 13.2 และ AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 
Satisfaction) เป็นแนวทางในการประเมิน โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทําการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าในด้านต่างๆ ด้วยตนเอง หรือนําผลการประเมินความพึงพอใจจากการสํารวจ
ในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการอ้างอิงตอบได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์
) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามท่ี
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ท่ีดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)
(ranking) 

 
ระดับคณะ 
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 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
หรือ 
 คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

 

ระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 
 สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะท่ีสถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับ
สถาบันจากเกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
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S.4 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
คําอธิบาย 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประการหน่ึง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
หรือสถาบันได้รับจากแหลง่ทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสําคัญที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่าน้ัน   
 

ระดับคณะและสถาบัน 
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปน้ี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 
 
ประเมินคะแนนตัวบ่งช้ีเลือก S.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามท่ี
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ*ใน
กลุ่มสาขาวิชา 
 

มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับช้ันนํา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่
เหนือค่า mean) 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices) 
(ranking) 

 
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ* อาจใช้ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ ในกรณีท่ีไม่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
 
*************************************************************************************************** 
วิธีการคํานวณเพื่อตอบ CDS 
 ระดับคณะ 

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และงจําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



  

136 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรการคํานวณเพื่อตอบ CDS 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 
 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ =   

 
สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ (เพื่อตอบ CDS) 

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีท่ีไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

 
ระดับสถาบัน 

คะแนนที่ได้ = ผลรวมของผลการประเมินคะแนนที่ได้ในระดับคณะทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

*************************************************************************************************** 
  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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S.5 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
คําอธิบาย 

ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมที่ใช้ ทั้งมีความ
เช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  
ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และผลของการจัดการเรียนการสอน 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่าน้ัน   
 
วิธีการประเมิน 

คณะ/สถาบนัคํานวณหาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจากจํานวนอาจารย์ประจํา โดยใช้ข้อมูล
จํานวนอาจารย์ประจําเทียบเท่าจากข้อมูลใน AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff 
Quality) หรือใช้สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เพ่ือตอบ CDS ในการคํานวณหา FTES 

 
ระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน

อาจารย์ประจํา 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล 
(เป็นข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง* 
อย่างมีคุณภาพ 
(มีการวิเคราะห์
แล้ว) 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ท่ีดีส่งผลให้
การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
(ใช้การสัมภาษณ์
เพิ่มเติม) 

4+มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับช้ันนํา
ของประเทศ 

4+ มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับภูมิภาค  

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(r
anking) 

หมายเหตุ 
สัดส่วนท่ีคาดหวัง* เป็นสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ตามระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีได้กาํหนดไว้ ซ่ึง
จะสอบทานได้จากการสัมภาษณ์ 
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ระดับสถาบัน 
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน

อาจารย์ประจํา 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์
) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามท่ี
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมี
การนําผลสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ไป
ใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการ การพัฒนา
หลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์
ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ และมี
ผลการดําเนินงานท่ีดี
มากในทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)
(ranking) 

 

*************************************************************************************************** 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เพ่ือตอบ CDS 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คํานวณดังน้ี 

 

SCH =  nici 
 
เม่ือni=  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่i 

 ci=  จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่i 
 
คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี ้
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

*************************************************************************************************** 
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S.6 Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international students 

คําอธิบาย 
ตัวบ่งช้ีนี้แสดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

จํานวนนักศึกษาต่างชาติ ท้ังนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound) และจํานวนนักศึกษา
ต่างชาติท่ีลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งช้ีท่ีเก็บข้อมูลจากหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติเท่าน้ัน  โดยใช้ตารางตัวอย่างต่อไปน้ีสําหรับการเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตร 

ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557 
ประเภทนักศึกษา 1-3 เดือน 

(0.25) 
4-6 เดือน 

(0.50) 
7-9 เดือน 

(0.75) 
9-12 เดือน 

(1.0) 
Head 
Count 

FTEs 

Inbound 3 2 1 1 7 3.50 
Outbound 1 2  1 4 2.25 

ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
ประเภทนักศึกษา จํานวน 

Full time 2 
Part time - 

ตัวอย่างตารางสรุปจํานวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร...... 
ปีการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555     
2556     
2557 3.5 2.25 2 - 
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เกณฑ์ประเมิน 
 ประเมินคะแนน Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และ สถาบันจากตารางเกณฑ์ต่อไปน้ี 

ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
(มีการ
วิเคราะห์แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมี
การนําผล student 
mobility ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้ บริการ 
การพัฒนาหลักสูตร 
หรือการจัดการเรียนการ
สอน 

มีการนําผล student 
mobility ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ และมี
ผลการดําเนินงานท่ีดีใน
มิติความเป็นสากล 
(Internationalization) 

excellent 
(world-class 
or leading 
practices) 
(ranking) 
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S.7 การบริหารของคณะ/สถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจและเอกลักษณ์ 
     ของคณะ/สถาบัน 
 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับคณะ และ ระดับ
สถาบัน โดยตัวบ่งช้ีนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่าน้ัน 
 
ระดับคณะ 
คําอธิบาย (ระดับคณะ) 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ
ดังน้ันคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 
 
แนวทางการดําเนินการ (ระดับคณะ) 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ

ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
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บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

 
ระดับสถาบัน 
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน) 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเส่ียงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 
 
แนวทางการดําเนินการ (ระดับสถาบัน) 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ 

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

 
ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะ/สถาบันตามที่ได้ประกาศไว้ ที่
ส่งผลถึงการพัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
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ระดับคณะและสถาบัน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผลท่ี
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวข้องใน
บางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น 
ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัวท้ัง
องค์กรส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์กร 
 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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S.8 Green University  
 
คําอธิบาย 

เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแบบอย่างของสงัคมและชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียั่งยืน และส่งเสริมให้นักศกึษา บุคลากร มีจิตสํานึกในการปกป้อง
และดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม  

 
หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green) 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนปี 2012 (ถ้ามี) คะแนน ปี 2013 (ถ้ามี) คะแนน (ใช้ผลการคะแนน
ของปีล่าสุด 2014 ถ้ามี) 

Setting and Infrastructures    
Energy and Climate Change    
Waste management    
Water     
Transportation    
Education    
รวม    
ลําดับท่ี    

 
เกณฑ์การประเมิน 

พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  โดยในปี 
2014 เกณฑ ์UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ 

1) ท่ีต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) การจัดการของเสีย 
4) การจัดการนํ้า 
5) การขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ท้ังน้ีคณะ/ส่วนงาน ไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ให้รายงานผลการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีย่อยต่อไปน้ีต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการดําเนินงานที่เวบไซต์
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ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความย่ังยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดย UI Green (2014) มีเกณฑ์ย่อยดังต่อไปน้ี 
1. Setting and Infrastructures (SI) 

1. SI 1 Open space area/total area  
2. SI 2 Open space area/total people  
3. SI 3 Area on campus covered in forested vegetation  
4. SI 4 Area on campus covered in planted vegetation  
5. SI 5 Non-retentive surfaces/total area  
6. SI 6 Sustainability budget/total university budget 

2. Energy and Climate Change (EC) 
1. EC1 Energy efficient appliances usage  
2. EC 2 Renewable energy usage policy  
3. EC 3 Total electricity use/total people  
4. EC 4 Energy conservation program  
5. EC 5 Green building  
6. EC 6 Climate change adaptation and mitigation program  
7. EC 7 Greenhouse gas emission reduction policy 

3. Waste management (WS) 
1. WS 1 Recycling program for university waste  
2. WS 2 Toxic waste recycling  
3. WS 3 Organic waste treatment (garbage)  
4. WS 4 Inorganic waste treatment (rubbish)  
5. WS 5 Sewerage disposal  
6. WS 6 Policy to reduce the use of paper and plastic on campus  

4. Water (WR) 
1. WR 1 Water conservation program 
2. WR 2 Piped water 

5. Transportation (TR) 
1. TR 1 Total cars entering/total people  
2. TR 2 Total bicycles/total people  
3. TR 3 Transportation policy on limiting vehicles on campus  
4. TR 4 Transportation policy on limiting parking space  
5. TR 5 Campus buses  
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6. TR 6 Bicycle and pedestrian policy  
6. Education (ED) 

1. ED 1 Sustainability courses/total courses  
2. ED 2 Sustainability research funding/total research funding  
3. ED 3 Sustainability publications  
4. ED 4 Sustainability events  
5. ED 5 Sustainability organizations (student)  
6. ED 6 Sustainability website  

ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย (Green 
University) 
ระดับคณะและสถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ท่ีเก่ียวข้อง  

มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน (เป็น
ข้อมูลดิบ ยัง
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)  

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเร่ิมโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ท้ังองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร 

 
 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ระดับ 
คณะ/สถาบัน 

เกณฑ์ระดับ
หลักสูตรท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

มีตารางการ
รายงานผลใน

ระดับ
หลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

นําผลคะแนน
ระดับหลักสูตรไป
ใช้ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/
สถาบัน 

วิธี
คํานวณ
ตาม CDS 

C.1 อัตราการสาํเร็จ
การศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 

AUN.14.1, 
AUN.14.2 

X X X X   

C2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ปี 

AUN.14.3  X X X  Prog 

C.3 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  X X X  Prog 

C.4 ผู้เรียนระดบั
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร ่

AUN.14.4 X X X X  Prog 

C.5 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

AUN.6 X X X AUN  Fac/Univ 

C.6 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

AUN.6 X X X AUN  Fac/Univ 

C.7 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

AUN.14.4 X X X AUN  Fac/Univ 

C.8 อาจารย์ได้รับ
การพัฒนา 

AUN.12 X X X AUN   
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ตัวบ่งชี้ระดับ 
คณะ/สถาบัน 

เกณฑ์ระดับ
หลักสูตรท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

มีตารางการ
รายงานผลใน

ระดับ
หลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

นําผลคะแนน
ระดับหลักสูตรไป
ใช้ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/
สถาบัน 

วิธี
คํานวณ
ตาม CDS 

C.9 ร้อยละของ
หลักสตูรในคณะที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

       

C.10 บทบาทและ
หน้าท่ีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

       

C.10.1 บทบาทและ
หน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย/
กรรมการประจํา
คณะ 

     AUN  

C.10.2 การปฏบิัติ
ตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถาบัน 

     AUN  

C.10.3 การปฏบิัติ
ตามบทบาทหน้าท่ี
ของคณบดี 

     AUN  

C.11  บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนา 

AUN.7, 
AUN.12 

X X X AUN   

C.12 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

AUN.9, 
AUN.10, 

AUN.11.5, 
AUN.15 

 X X* AUN / X X*  

C.13 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน 

     X  

C.14 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     X  
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ตัวบ่งชี้ระดับ 
คณะ/สถาบัน 

เกณฑ์ระดับ
หลักสูตรท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

มีตารางการ
รายงานผลใน

ระดับ
หลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

นําผลคะแนน
ระดับหลักสูตรไป
ใช้ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/
สถาบัน 

วิธี
คํานวณ
ตาม CDS 

S.1 ระยะเวลาของ
การได้งานทํา 

AUN.14.3 X X X* AUN X*  

S.2 ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และ
บุคลากร 

AUN.13.3, 
AUN.15 

 X X* AUN / X X*  

S.3 ความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บัณฑิต และ
ศิษย์เก่า 

AUN.13.1, 
AUN.13.2, 
AUN.15 

 X X* AUN / X X*  

S.4 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

     X Fac/Univ 

S.5 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา 

     X  

S.6 Student 
mobility 

 X X  X X  

S.7 การบริหารของ
คณะ/สถาบันเพ่ือ
การกํากับตดิตาม
ผลลพัธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน 

     X  

S.8 Green 
University 

     X  

X หมายถึง Yes หรือ มี 
X* หมายถึง อาจใช้ผลระดับหลักสูตร คณะ/สถาบัน ก็ได้ 
AUN/1 หมายถึง ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN แล้วจึงใช้ rubric ระดับหลักสูตรของตัวบ่งช้ีในการประเมินผล
ภาพรวมอีกครั้ง 
AUN หมายถึง ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนนในระดับหลักสตูร 
Prog หมายถึง มีการคํานวณ CDS ในระดับหลักสูตร (Program) 
Fac/Univหมายถึง มีการคํานวณ CDS ในระดับคณะ/สถาบัน (Faculty/University)  
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รายการอักษรย่อ 
 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กกอ. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คปภ. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ทปอ. (CUPT) ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of the University Presidents of 

Thailand) 
ทอมก ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สมศ. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business  
ABET Accreditation Board for Engineering and Technology 
AUN ASEAN University Network  
AUN-QA ASEAN University Network Quality Assurance ประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม 

- Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level 
- Manual for the Implementation of the Guidelines 
- Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors & Framework of 

AUN QA Strategic Action Plan 2012 - 2015 
CDS Common Data Set 
CUPT Indicators The Council of the University Presidents of Thailand Indicators 
CUPT QA The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance 
EdPEx Education Criteria for Performance Excellence (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ) 
ELO Expected Learning Outcome 
EQA External Quality Assurance 
IQA Internal Quality Assurance 
TQA Thailand Quality Award 
TQF Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd (กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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คําถาม / คําตอบ 
 
Q1 : ทํา CUPT QA แล้ว ยังต้องได้รับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ.  
A1 : หากสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ นําระบบประกันคุณภาพแบบ CUPT QA ไปใช้ โดยได้รับความเห็นชอบ

ของสภาสถาบันและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในในระดับอุดมศึกษา ให้ดําเนินการตามที่
กําหนดในระบบ CUPT QA และส่งไฟล์ข้อมูลรายงานผล และ/หรอื CDS ท่ีเกี่ยวข้องเข้าระบบ CHE 
QA    
สําหรับในส่วนของ สมศ. ทปอ. และ ทอมก ได้ส่งเอกสารระบบ CUPT QA เพ่ือพิจารณาในช่วง
ปลายปี 2557 และต้นปี 2558 โดยเม่ือปลายเดือน พฤษภาคม 2558 ได้มีการประกาศเลื่อนการ
ประเมินฯ ภายนอกรอบที่ 4 ออกไปอีก 6 เดือน จากกําหนดเดิมตุลาคม 2558 เป็น เมษายน 2559 

  
Q2 : CUPT QA ต่างจาก CUPT Indicators อย่างไร 
A2 : CUPT QA คือ ระบบประกันคุณภาพท่ีจัดทําโดยคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ

ภายนอกระดับอุดมศึกษา ทปอ.  ท่ีรวมเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA  และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT Indicators จํานวน 14 ตัวบ่งช้ีหลักและ 
ตัวบ่งช้ีเลือกตามบริบทสถาบันอีก 6 ตัวบ่งช้ีเป็นอย่างน้อย รวมเป็นระบบเริ่มต้น CUPT QA1  ซ่ึง
อาจพัฒนาเป็นการใช้ระบบ EdPEx หรือ CUPT QA2 ในอนาคต โดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบ EdPEx 
น้ันจะข้ึนอยู่กับความพร้อมของสถาบันการศึกษา และความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 
CUPT Indicators คือ เกณฑ์ประเมินระดับคณะและสถาบัน ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัว
บ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือกไม่น้อยกว่า 6 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีท้ังหมดครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ด้าน
คุณภาพศิษย์ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรการส่งเสริมสําหรับตัวบ่งช้ีเลือกของ 
CUPT QA “3 พระจอม” ฉบับปีการศึกษา 2557 ประกอบไปด้วย 8 ตัวบ่งช้ีเลือกที่ “3 พระจอม” 
จะเลือกดําเนินการทุกตัวร่วมกัน 

  
Q3 : หากหน่วยงานมีแนวทางการประกันคุณภาพอ่ืน นอกเหนือไปจาก AUN-QA และ EdPExแล้ว 

หน่วยงานยังต้องทํา CUPT QA หรือไม่ 
A3 : ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางการประกันคุณภาพอื่นน้ันครอบคลุมท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะและ

สถาบัน ตลอดจนผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน และ คปภ.หรือไม่ หากครอบคลุมและผ่าน
ความเห็นชอบแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทํา CUPT QA 

  
Q4 : การประเมิน CUPT Indicators จําเป็นต้องรับการประเมินทุกปีหรือไม่ 
A4 : ต้องประเมิน และรายงานผลทุกปี ท้ังน้ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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Q5 : หากผ่านการประเมิน CUPT QA แล้ว จะถือว่าหน่วยงานพร้อมที่จะได้รับการประเมินแบบ AUN 

และ EdPEx อยู่ในระดับใด 
A5 : CUPT QA เป็นเกณฑ์ที่ช่วยปรับวิธีการทํางานจากรูปแบบการ audit เพ่ือการประกันคุณภาพ

แบบเดิมเข้าสู่การ assessment ตามวิธีประกันคุณภาพระดับภูมิภาค เช่น เกณฑ์สากลระดับ
หลักสูตร AUN-QA / ABET / AACSB  หรือเกณฑ์สากลอ่ืนๆ ตลอดจน EdPEx ซ่ึงเป็นเกณฑ์ระดับ
องค์กร  นอกจากนี้เกณฑ์ในระบบ CUPT QA แบ่งเป็น 2 ระดับ  

ระดับหลักสูตรใช้แนวทาง AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยระดับคณะ/สถาบัน ใช้ CUPT Indicators  
ดังน้ัน ในกรณีท่ีหลักสูตรมีความพร้อม และได้รับการประเมินระดับหลักสูตรในระบบ CUPT QA 
และมีผลการดําเนินการในระดับ 4 ขึ้นไป ดําเนินการปรับเปลี่ยน SAR ให้เป็นภาษาอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยที่สังกัดเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของ AUN  สถาบันการศึกษาดังกล่าวสามารถ
ย่ืนขอการรับรองหลักสูตรดังกล่าวจาก AUN ตามหลักเกณฑ์ของ AUN-QA ได้ 
แต่ในกรณีของ EdPEx เม่ือประเมิน CUPT Indicators อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ CUPT 
Indicators บางตัวบ่งช้ี เพ่ือพัฒนาสู่การประเมินภายใต้กรอบ EdPEx แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะ
ได้รับการประเมินภายใต้กรอบ EdPEx ในระดับใด 

  
Q6 : เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย มีมาตรฐานเทียบเท่า AUN-QA ระดับหลักสูตร 

สากลหรือไม่ 
A6: AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย มีมาตรฐานเทียบเท่า AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล 

เนื่องจากเป็นเพียงการแปลเกณฑ์จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ อีกทั้งผู้ที่เป็นวิทยากรนําของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย จะเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์การประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรของสากล  โดยในเบ้ืองต้น ทปอ. สนับสนุนการ
ดําเนินการและพัฒนาผู้ประเมินท่ีได้ผ่านหลักสูตรท่ีมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ดังกล่าว อีกท้ังใช้
ระบบการประเมินเหมือนกับ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากลทุกประการ   
อย่างไรก็ตามการประเมินด้วย AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย ถึงแม้จะมีผลการดําเนินการ
โดยรวมถึง 4.0 คะแนน (ระดับคะแนนท่ีจะได้รับการรับรองหรือ accredited ในระดับสากล) ก็จะ
ยังไม่ได้รับการรับรองของ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล   หากต้องการได้รับการรับรองจะต้อง
สมัครเพ่ือขอรับการรับรองจาก AUN ดังน้ัน การประเมินภาคภาษาไทยจึงเทียบได้กับการประเมิน
เพ่ือประกันคุณภาพภายในให้เกิดการพัฒนา  ส่วนการขอรับ accreditation จาก AUN เทียบได้กับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

  
Q7 : เหตุใดจึงยังต้องดําเนินการตาม องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
A7: เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็น
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การคุ้มครองผู้บริโภค  ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ได้นําเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน จากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 [10] โดย สกอ.  มาใช้ในการรับรองการ
ดําเนินการขั้นพ้ืนฐานของหลักสูตร  โดยหลักสูตรท่ีดําเนินการตามระบบ CUPT QA สามารถใช้
รูปแบบการรายงาน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ตามตัวอย่างในประกาศ กกอ. 
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 [14] หรือ
จัดทําระบบเก็บข้อมูล ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจําเป็นตามประกาศ กกอ. เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [15] โดย
ไม่จําเป็นต้องใช้รูปแบบ มคอ. 7 ท่ีคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [10]  
กําหนดใช้เป็น SAR ระดับหลักสูตรแต่อย่างใด 
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โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจนผู้ให้ทุน/ผู้ว่าจ้างวิจัย มั่นใจในผลผลิตของ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกเพ่ือให้มั่นใจว่ าการด าเนินการใน
กระบวนการต่างๆดังกล่าวนั้นได้รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพตามล าดับชั้นบังคับบัญชาขององค์กร
ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้การสนับสนุนจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอต่อการบรรลุคุณภาพ ดังนั้น 
CUPT QA ให้ความส าคัญกับแนวทางการประกันคุณภาพที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” ประกอบด้วย 

1) การนิยาม สร้าง สนับสนุน และสร้างความเข้าใจตรงกันในวัฒนธรรมคุณภาพ 
2) การด าเนินการให้การประกันคุณภาพฝัง (embedded) ในระบบและสอดคล้อง (aligned) กับเป้าและ

วัตถุประสงค์ที่เฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
3) ระบบการบริหาร  นโยบาย และวิธีด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
4) การอนุมัติ ตรวจติดตาม และทบทวนหลักสูตร ฯลฯ เพ่ือการรับรองคุณภาพ 
5) กลยุทธ์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติให้เกิดผล และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ

บุคลากรสายวิชาการ 
6) การแสดงข้อมูลของสัมฤทธิผล การรับรองหลักสูตร และการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อ

สาธารณะ 
 
โดยมี “หน่วยงานประเมิน/รับรองคุณภาพภายนอก” ในแผนภาพที่ 1 

1) เป็นหน่วยงานอิสระท่ีพ่ึงพาตนเอง 
2) นิยามพันธกิจ เป้า และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
3) มีทรัพยากรบุคคลและด้านการเงินเพียงพอเพ่ือด าเนินการ 
4) เปิดเผยรายงานด้าน นโยบาย วิธีด าเนินการ การทบทวน และการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
5) มีเอกสารที่แสดงความชัดเจนถึง ระเบียบวิธีประเมิน กระบวนการ เกณฑ์การตัดสิน และกระบวนการ

ทักท้วง 
6) มีการทบทวน ผลกระทบ และคุณค่าของกิจกรรมที่ตนด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และน าไปปรับปรุง 
7) ท าวิจัยและให้ค าแนะน าทั้งในส่วนของ 

o การตรวจติดตาม (audit) หรือ 
o การประเมิน (assessment) หรือ 
o การรับรอง (accreditation) 
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ตามที่ประกาศว่าจะด าเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการท าความเข้าใจตกลงกัน เพ่ือ“การ
ประเมินคุณภาพ” โดยพิจารณาประเมินจากเกณฑ์การประเมินเดียวกันกับการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนเองตามแผนภาพที่ 1 เพ่ือ 

1) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบันอุดมศึกษาตามรอบระยะเวลาที่สมเหตุสมผลพียง
พอต่อการด าเนินการเพ่ือพัฒนาได้จริง 

2) การก าหนดเกณฑ์ (criteria) การประเมินที่มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline) 
o ระดับหลักสูตรเป็น minimum requirement 
o พัฒนาสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศตามความพร้อม

และความสมัครใจของแต่ละสถาบัน 
ทั้งนี้ทั้ง 2 ระดับอาจใช้เกณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 

 ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

 Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)  

 Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 

 ฯลฯ 
3) การก าหนดให้มีเกณฑ์การยกระดับศักยภาพเพ่ือความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพด้วย

ตนเอง หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและด าเนินการจนกระทั่งมีระบบบริหารการประกัน
คุณภาพตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น EdPEx หรือ TQA เป็นต้น สมศ. และสกอ. ต้องยอมให้
สถาบันการศึกษานั้นมีความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพตนเองและส าหรับหน่วยงาน
ภายในของตนเองมากขึ้นดังแสดงภาพโครงร่างเบื้องต้นในแผนภาพที่ 2 

4) การพิจารณาข้อมูลป้อนเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน 
5) การด าเนินการประกันคุณภาพเองโดยสถาบันอุดมศึกษา (1st party assessment) และเพ่ือรับการ

ประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอก (3rd party assessment) โดยเกณฑ์ชุดเดียวกันตาม
จุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ* 

6) การได้มาซึ่งระบบและกลไกพัฒนาและคัดเลือกผู้ประเมินเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ประเมินได้
มาตรฐานใกล้เคียงกันที่สุดและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

7) การได้มาซึ่งขั้นตอนการประเมินที่ชัดเจนและน าไปสู่การบรรลุผลด้านคุณภาพตามจุดเน้นของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

8) การได้มาซึ่งกลไกการปิดการประเมิน (closing meeting) และกระบวนการทักท้วงที่น าไปสู่การได้มา
ซึ่งค าแนะน า/ข้อมูลที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

* ไม่ได้กล่าวถึง 2nd partyassessment เพราะเป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
โดยตรงซึ่งในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในด้าน  
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การเรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือนักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะในตัวบัณฑิตคือ
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศที่
ถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งใน 1st party assessment การประเมินตามเกณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมทุกด้านในเกณฑ์ข้อต่างๆกัน 
 

ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีดังต่อไปนี้  
1) สถาบันอุดมศึกษา 

 พัฒนาและด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ท าให้มั่นใจว่ามีระบบบริหารคุณภาพท่ีท างานอยู่ตลอดเวลา 
 เก็บรวบรวมและส่งข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่

เกี่ยวข้อง 
 ให้ข้อมูลในฐานะ stakeholder เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นแนว

ทางการประเมิน 
 

2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ก ากับดูแลการเปิดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรืออีกนัยหนึ่งเกิด alignment ในแนว vertical และวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นปัจจุบันและ
คุณภาพของหลักสูตรในสาขาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการเปิดหลักสูตรซ้ าซ้อน
อีกนัยหนึ่งเกิด alignment ในแนว horizontal ตลอดจนไม่ให้เปิดหลักสูตรด้อยคุณภาพ
ตั้งแต่ต้นน้ า 

 สนับสนุนและดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรลุผลด้านคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มี
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย 
o ใช้เกณฑ์ (criteria) การประเมินที่มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline)  
o ให้ความรู้ สนับสนุน และช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความสามารถในการ

ประเมินตนเองตาม guideline ข้างต้น เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถทราบระดับ
คุณภาพของการด าเนินงานก่อนขอรับการประเมิน/การรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอกตามรอบการประเมินที่สมเหตุสมผล 

o หากพบว่าไม่บรรลุผลด้านคุณภาพท่ีควรจะเป็นควรด าเนินการ 

 วิเคราะห์หาสาเหตุและ 

 ด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การ 

- ให้การสนับสนุน หรือ 

- ให้ความช่วยเหลือ หรือ 
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- ให้ยุติการด าเนินการ 
 ด าเนินการให้มีการประเมินการด าเนินงานภายในหน่วยงานและพัฒนาการด าเนินงานของ

ตนเองอย่างต่อเนี่องเพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 

3) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
 สอบทานหรือยืนยันคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินหรือตามบริบทการพัฒนาของแต่ละ

สถาบันการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ (criteria) ที่มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline) และเป็น
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการประกันการด าเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเปิดกว้างยอมรับเกณฑ์ที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการสอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นจริงตามที่สถาบันการศึกษาประเมินตนเอง 

 ให้ค าแนะน าที่มีความหมายและมีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาสถาบันการศึกษาตามจุดเน้นของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณา 
o ให้การสนับสนุน 
o ให้ความช่วยเหลือ 

 พัฒนาโครงสร้างระบบการประเมินและผู้ประเมินอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
 ด าเนินการให้มีการประเมินการด าเนินงานภายในหน่วยงานและพัฒนาการด าเนินงานของ

ตนเองอย่างต่อเนี่องเพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 

4) สภาวิชาชีพ 
 ต้องด าเนินการในการประเมินคุณลักษณะ (competency) และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

อาชีพแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพนั้นโดยไม่ก้าวล่วงความมีอิสระในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 

 ด าเนินการให้มีการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการด าเนินงานของตนเอง
อย่างต่อเนี่อง 
 

5) หน่วยงานกลางท าหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ส ารวจข้อมูลและความเห็นเชิงคุณภาพของผลผลิตจากการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารที่ตอบโจทย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ด าเนินการให้มีการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการด าเนินงานของตนเอง

อย่างต่อเนี่อง 
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รูปที่ ก.2 เกณฑ์การยกระดับศักยภาพเพ่ือความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพด้วยตนเอง 

(หมายเหตุ ลูกศรเส้นทึบหมายถึงการด าเนินการประกันคุณภาพภาคบังคับ และลูกศรเส้นประ
หมายถึงการด าเนินการภาคสมัครใจและการให้ความเป็นอิสระมากขึ้น) 
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วิวัฒนาการของ CUPT QA 
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การพัฒนา CUPT QA 
 

ในการพัฒนาการประกันคุณภาพของ  CUPT QA ซึ่ งย่อมาจาก The Council of the University 
Presidents of Thailand Quality Assurance เป้าหมายคือเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางเพ่ือสถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดกระบวนการบริหารการศึกษาและตัววัดของตนเอง หากเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนก็จะเป็นการด าเนินการภายใต้ภาระที่สมเหตุสมผลทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะและ
สถาบัน 

 
ระดับคณะและสถาบัน 

จากการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของ สมศ. สกอ. ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ.ราชภัฏ)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ (ทอมก) ร่วมกันหลายครั้ง และในคราวประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติให้แต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ขอให้ครอบคุลม 7 
ด้าน ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

ในที่ประชุมดังกล่าวได้มีการอภิปรายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx ว่าเป็นแนวทางที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันและยั่งยืน ตลอดจนมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ได้กับธรรมชาติที่แตกต่างกันของ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ต้องอาศัย
ความพร้อมของทั้ง สกอ. สมศ. และ ทปอ.  

กอปรกับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพควรเป็นการปลูกฝังอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกรณีศึกษาของสถานศึกษา
ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่งนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีในการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบ EdPEx 

ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกฝ่ายอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมสู่ EdPEx เต็มรูปแบบนั้นตัวบ่งชี้ส าหรับ
ใช้ในรอบปีการประเมิน 2558 (ปีการศึกษา 2557) เป็นต้นไปถูกพัฒนาโดยค านึงถึงกรอบแนวคิดของ EdPEx โดย
บูรณาการตัวบ่งชี้ของ สกอ. [10, 11] โดยในช่วงต่างๆตัวบ่งชี้ของ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน (รูปที่ข.1) 
ถูกเรียกในชื่อต่างๆดังต่อไปนี้ 

o ช่วงที่ 1 ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน ถูกเรียกว่า “CUPT QA” 
o ช่วงที่ 2 ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน ถูกเรียกว่า “CUPT Criteria” 
o ปัจจุบันตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน ถูกเรียกว่า“CUPT Indicators”ภายใต้โครงสร้างประกัน

คุณภาพซึ่งครอบคลุมทั้งระดับคณะและสถาบันและระดับหลักสูตรซึ่งใช้ชื่อ “CUPT QA”
เช่นเดียวกับช่วงที่ 2 ถึงแม้จะมีการประเมินเป็น 7 ระดับ แต่เป็นการน าตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. มาใช้จึงยังอยู่ในลักษณะของตัวบ่งชี้มากกว่าเป็นเกณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็นแนวทาง 
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ซึ่งหากมีการกล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะและสถาบันไม่ว่าจะเป็น “CUPT QA” 
“CUPT Criteria” หรือ “CUPT Indicators” เป็นชุดตัวบ่งชี้เดียวกัน ขึ้นอยู่กับ CUPT QA ถูกอ้างอิง
ในการพัฒนาช่วงใด 

 
รูปที่ ข.1 การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน และ ระดับหลักสูตร ภายใต้ CUPT QA ซึ่งมีการ

เรียกชื่อต่างกันในช่วงต่างๆของการพัฒนา 
   
CUPT Indicators ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เลือก 8 ตัวบ่งชี้ (Pool ของตัวบ่งชี้เลือก

จะมีมากกว่านี้ เมื่อทุกสถาบันเสนอตัวบ่งชี้เลือกอ่ืนๆ ที่เหมาะสมของแต่ละสถาบัน เข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้เลือก 
ดังนั้น 8 ตัวบ่งชี้นี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ของ “3 พระจอม” ที่ถูกเลือกออกจากกลุ่มตัวบ่งชี้มาแล้ว) ทั้งชุดตัวบ่งชี้หลักและ
ชุดตัวบ่งชี้เลือกนั้นครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ส าหรับด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์นั้นจะระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile, OP รายละเอียดในคู่มือ EdPEx) ของแต่ละคณะ/สถาบัน ซึ่งข้อมูลใน OP เช่น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เป็นต้น จะถูกแปร (deploy) อยู่ในระบบงานในหมวดต่างๆ ของการด าเนินการ
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ภายใต้กรอบ EdPEx 
ตัวบ่งชี้หลักใน CUPT Indicators เป็นตัวบ่งชี้ที่สถาบันในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก ตกลงที่จะใช้เหมือนกัน

เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียง (benchmarking) ในอนาคต  ส่วนตัวบ่งชี้เลือกถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้โอกาส
มหาวิทยาลั ย ในกลุ่ ม  ทปอ .  และ ทอมก ที่ มีบริบทที่ ต่ า งกัน  เช่น  มหาวิทยาลั ย ไม่ จ ากัดรับอย่ าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (มร.) และมหาวิทยาลัยสงฆ์ สามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้อ่ืนอย่างอิสระที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสถาบันตนเอง 

 

 
รูปที่ ข.2 CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx (2013-2014) 

 
อย่างไรก็ตามในอนาคตตัวบ่งชี้หลายตัวจะไม่ปรากฎในการด าเนินการภายใต้กรอบ EdPEx เต็มรูปแบบ 

เนื่องจากตัวบ่งชี้หลายตัวเป็นข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งควรสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ และจะเป็นการลด
ภาระของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดท ารายงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว 

รูปที่ ข.2 แสดงถึงการบูรณาการเกณฑ์ CUPT Indicators ในระดับคณะและสถาบัน กับกรอบ EdPEx (ใน
รูปดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร กับหมวดหลักของการด าเนินงานระดับ
หลักสูตรคือหมวด 6 ของ EdPEx เท่านั้นความสัมพันธ์ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร กับหมวดต่างๆของ 
EdPEx แสดงในรูปที่ ข.3) 
 
ระดับหลักสูตร 

ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุพันธกิจของคณะ/สถาบันคือการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้กับ
ประเทศนั้นกระบวนการหลักคือการด าเนินการในระดับหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ สกอ. ที่ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และเพ่ือให้บรรลุแนวทางการด าเนินการภายใต้กรอบ EdPEx 
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ที่เป็นเกณฑ์ระดับสากลและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ASEAN University 
Network Quality Assuarance (AUN-QA) เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่เป็นสากลโดยเกณฑ์พ้ืนฐานที่สุด
ที่ไม่เจาะจงสาขาใดจึงถูกพิจารณาเกณฑ์AUN-QA พิจารณาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอย่างเป็นระบบจึง
เป็นแนวคิดที่จะบรรลุการด าเนินงานภายใต้กรอบ EdPEx (รูปที่ข.3) ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเมื่อมีการปรับเกณฑ์ 
EdPEx ใหม่ส าหรับปี 2558 – 2559 (2015-2016) ด้วยฐานคิดเชิงระบบเดียวกันก็ยังสามารถบูรณาการได้ดังรูปที่ ข.4 

นอกจากนี้หลักสูตรอาจเลือกเกณฑ์สากลที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาตนเองก็ได้ เช่น Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) ส าหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ส าหรับหลักสูตรด้านบริหารและบัญชี เป็นต้น ซึ่งการขอรับ
การประเมินเฉพาะสาขานั้นมีกระบวนการที่ถูกก าหนดเป็นการเฉพาะจึงจะไม่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้ 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้เกณฑ์สากลใดทุกหลักสูตรต้องด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 ข้อ 1.1 ของเกณฑ์
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ สกอ. 

 

 
 

รูปที่ ข.3 เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และ CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2013-2014) 
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รูปที่ ข.4 เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และ CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2015-2016) 

 
 

ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่ถูกพัฒนาโดย AUN และเป็นเกณฑ์ภาษาอังกฤษ แต่การ
ด าเนินการให้หลักสูตรสัมฤทธิผลนั้นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องเข้าใจสาระหลักของเกณฑ์ 
ความเชื่อมโยงของการด าเนินการในหลักสูตรที่ถูกอ้างถึงในเกณฑ์ เกณฑ์ภาษาอังกฤษจะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษา จึงใช้ AUN ภาคภาษาไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้แปลเป็นภาษาไทย
โดย Board ของ AUN ส่วนเกณฑ์ภาษาอังกฤษสามารถ download ได้จาก internet ในคู่มือนี้นอกจากเกณฑ์
ภาษาไทยแล้วยังได้เพ่ิม “description” “explanation” และ “diagnostic questions” เพ่ือความเข้าใจมากขึ้น 

ในการพัฒนาผู้ระเมินและระบบการประเมินจะเป็นไปตามระบบของ AUN ทั้งนี้การประเมินโดยคนไทย
อนุมานได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพภายใน เป็นแบบ 1st party assessment ท าให้ทราบระดับการด าเนินงาน
ของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา และหากหลักสูตรพร้อมสามารถขอรับการรับรอง (accreditation) จาก AUN ระดับ
สากลซึ่งเทียบได้กับการประเมินคุณภาพจากภายนอกหรือ 3rd party assessment ซ่ึงเป็นเกณฑ์ชุดเดียวกัน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้เกณฑ์ภาษาไทยของ AUN-QA และเพ่ือรองรับการประเมินหลักสูตรที่มี
อยู่เป็นจ านวนมากจึงจะมีการด าเนินการอบรมผู้ประเมินของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก โดยใช้
วิทยากรของ AUN เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ที่ใช้ภาษาไทยนั้น 

o ในช่วงแรกเรียกว่า “AUN QA ภาคประเทศไทย”(รูปที่ ข.1)  เพราะเกณฑ์แปลเป็นภาษาไทย 
และประเมินโดยคนไทยกันเองเพ่ือพัฒนา และเมื่อหลักสูตรใดพร้อมก็ไปขอรับการรับรองจาก 
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AUN สากล แต่เกิดความเข้าใจผิดว่า “AUN QA ภาคประเทศไทย” จะมีมาตรฐานต่ ากว่าระดับ
สากล  

o ปัจจุบันจึงใช้ “AUN-QA ภาคภาษาไทย”(รูปที่ ข.1) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นความต่างใน
ภาษาที่ใช้เท่านั้น แต่มาตรฐานเดียวกันซึ่ง ณ ขณะนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2558) ทปอ.ได้รับอนุมัติ
จาก Board ของ AUN ให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นภาษาไทยได้และอยู่ในระหว่าง
ประสานงานกับ AUN เพ่ือจัดอบรมผู้ประเมินตามมาตรฐานของ AUN 

ภารกิจที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการด้วยฐานคิดเชิงระบบระบบจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยใช้ CUPT 
QA อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสมเหตุสมผลนี้ จะช่วยน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัย
กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกในจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ในรอบตอ่ไปนั้นจึงเป็นภาระท่ีพึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาต่อการบรรลุคุณภาพการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ 
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