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บทสรุปผูบ้ ริหาร
คู่มือฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(ทอมก) ภายใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT
QA) และเป็นฉบับปรับปรุงเพื่อใช้นําร่องสําหรับปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ตามมติของที่ประชุม ทปอ.ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
และระบบการประเมินคุณภาพที่ใช้แนวคิดของการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่
ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับ
สถาบัน
ในระดั บ หลั ก สู ต รใช้ เ กณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ภาค
ภาษาไทยซึ่งต่างกับ AUN-QA สากลเพียงเรื่องของภาษาเท่านั้น แต่ยังคงใช้เกณฑ์ ระบบการประเมิน และ
การพัฒนาผู้ประเมินเช่นดียวกับ AUN-QA สากล การใช้ภาษาไทยเพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินงานให้สัมฤทธิผล ทั้งนี้การขอรับการรับรอง (accreditation) จาก
AUN ในระดับสากลขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของหลักสูตรหนึ่งๆการประกันคุณภาพในลักษณะนี้จึงเป็นการใช้เกณฑ์
ชุดเดียวสําหรับ 1st party และ 3rd party assessment
สาระสํ า คั ญ ของ AUN-QA ที่ มุ่ ง เน้ น Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิ น 7
ระดับที่มีระดับสูงสุดคือระดับ world class นั้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่
มีผลต่อการดํารงชีวิตของประชาคมโลก หลักสูตรจึงไม่สามารถละเลยที่จะผลิตบัณฑิตให้มี competence
เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง AUN-QA มีลักษณะเป็นเกณฑ์ (criteria) ที่กําหนดเพียงแนวทาง
(guideline) เพื่ อ การดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตาม ELO ดั ง นั้ น แม้ ภ าวการณ์ จ ะ
เปลี่ยนไป เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมาก ทําให้หลักสูตรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามองค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานในคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของสํ า นั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนนําเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่
เหมาะสม นอกจาก AUN-QA แล้วหลักสูตรยังสามารถประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์อื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาซึ่งเนื้อหาของเกณฑ์เหล่านั้นไม่ได้ถูกรวมในคู่มอื ฉบับนี้
ในระดั บคณะและสถาบัน นั้น ด้วยตระหนักว่ าสถาบัน การศึกษามี การดําเนินกิ จการได้โดยอิ สระ
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา จึงควรมีการคํานึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การดําเนินการตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางของ Education
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) จึ ง เหมาะกั บ ความหลากหลายของบริ บ ทของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพื่อประกัน
ก

คุณภาพและรับการประเมินตามกรอบ EdPEx นั้น CUPT Indicators ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากตัวบ่งชี้ของ สกอ.
และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อการประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการ
ส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (organizational profile)
สําหรับระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. ร่วมกับ ทอมก
การประเมินมีทั้งเชิงคุณภาพ (การประเมิน 7 ระดับ) และเชิงปริมาณ และยังรวมวิธีการคํานวณเพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับ Common Data Set (CDS) ไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันใน ทปอ. หรือ ทอมก จะเลือก
ประกันคุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ CUPT Indicators การประเมินจะเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1st
party และ 3rd party assessment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งชี้ แต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี
7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA จึงเป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น
assessment
การเลือกระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะและสถาบันได้เองโดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากลนี้ ทําให้การประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการดําเนินงานขององค์กร
ที่มีอยู่ ตลอดจนความสอดคล้องกันของเกณฑ์ระดับหลักสูตรและตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบันที่ 1st และ 3rd
party assessments ใช้ เ ป็ น ชุ ด เดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพและการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รั บ การ
ประเมินเป็นภาระที่สมเหตุสมผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์

ข

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA
1.1

เหตุผลและความจําเป็นของการจัดทํา CUPT QA

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามลํ า ดั บ นั้ น ได้ กํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ ประเมิ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแยกชุ ด กั น ซึ่ ง เป็ น ภาระสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้
ตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ซึ่ง
จะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือฉบับนี้สั้นๆ ว่า “คณะทํางานฯ”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2556 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม
กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง......และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก จึงเห็นว่าควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. และ ทอมก และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากที่สุดและ
เป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
คณะทํางานฯจึงได้พจิ ารณาจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน และรวมเรียกว่า The Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA)
ทั้งนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก ในการประชุมครั้งที่
1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะทํางานฯได้พัฒนาขึ้นสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกัน เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการทํางาน
ซ้ําซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมหรือบูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx มุ่งสู่การดําเนินการตาม
แนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
อนึ่ ง ทอมก ได้ เ ห็ น ชอบให้ ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง (สจล.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) หรือ “3 พระจอม” ที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันนําร่อง ทั้ง 3 สถาบันจึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการประกัน
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คุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ขึ้น

1.2

โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA

CUPT QA ให้ความสําคัญการประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณาจาก
หลักการของการดําเนินการประกันคุณภาพที่มีการดําเนินการทั่วไป
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
st
ดําเนินการประเมินแบบ 1 party assessment หรืออีกนัยหนึ่งดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ เอง
ส่วนการรับการประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเป็นแบบ 3rd party assessment หรืออีกนัยหนึ่ง
หน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเป็นการ
ประเมินโดยเกณฑ์ชุดเดียวกันตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก
หมายเหตุ

2nd party assessment เป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการโดยตรง ซึ่งในกรณี
ของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในพันธกิจด้านการ
เรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะในตัวบัณฑิต
คือผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากร
ของประเทศทีถ่ ูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งใน 1st party assessment
การประเมินตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้แล้วใน
เกณฑ์ต่างข้อกันหรือข้อเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับของเกณฑ์

1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557
คุณภาพการศึกษา CUPT
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
เรียนรู้ (core transferable competence) ที่บัณฑิตจําเป็นต้องมีเพื่อประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
ภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม นิยามหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือ
ความตรงต่อเจตนารมณ์ (fitness for purpose) [3, 4] ในความหมายนี้คุณภาพที่ดีหมายถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึง
คุณภาพบัณฑิตจึงขึ้นกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่าตนเองจะได้รับ
ความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
มั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได้ รวม
ไปทั้งสังคมเกิดความพึงพอใจและความมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อสังคม การจะทําให้เกิดการ
ประกันคุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างตั้งแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นการประเมินปัจจัยเหล่านี้ และประเมินผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพทั่วไปจึง
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นิยมที่จะประเมินใน 3 มิติหลัก (dimension) คือมิติปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต
ในมิติปัจจัยนําเข้า ตัวอย่างตัวชี้วัดคุณภาพได้แก่ งบประมาณ อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ คุณภาพ
ของบุคลากรทางวิชาการ และคุณภาพของนักเรียน ในมิติกระบวนการ คุณภาพประเมินจากความเหมาะสมของ
ขนาดห้องเรียน ชั่วโมงที่สอน คุณภาพของการสอน บรรยากาศการวิจัยและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน
การเรียนรู้ หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้และการป้อนกลับผลประเมินเพื่อทําการปรับปรุง เป็นต้น ใน
มิติผลผลิต ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่ถูกประเมินได้แก่ ความสามารถของบัณฑิต อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตรา
การจ้างงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขัน
รุนแรง สิ่งที่ท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของแรงงานทั่วโลกทําให้บัณฑิต
ต้อ งมี ความสามารถสู ง ขึ้น ความต้ องการและความคาดหวั ง จากสถาบั นอุดมศึก ษาทั้ งจากผู้ ประกอบการ
ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการหลากหลายและจําเพาะเจาะจงมากขึ้น มี
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรเกิดขึ้นจํานวนมาก การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจํานวนมากเกินความต้องการ
ของตลาดในขณะที่ขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านเทคโนโลยีเฉพาะที่มีความยาก ปัญหาบัณฑิตไม่
สามารถประยุกต์ความรู้ในงานจริง ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขาดความรู้ในบริบทรอบตัวและขาดทักษะทางภาษาทําให้ไม่สามารถแข่งขัน ไม่
สามารถสื่อสาร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต บัณฑิต
จึงต้องทักษะที่เหมาะสม [5] อีกทั้งต้นทุนของอุดมศึกษาที่สูงขึ้นแต่งบประมาณจากรัฐลดลง ทั้งหมดนี้เป็น
ปั ญหาที่ส ถาบั นการศึกษาจะต้ องเผชิ ญและปรั บตัว เป็น อย่ า งมากเพื่ อให้ มั่น ใจว่ า บั ณ ฑิ ต มี competence
เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัย
ภายนอกต่างๆมากขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น
จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีการนําหลักการการบริหารที่เป็นเลิศมาใช้สร้างความสามารถใน
การแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Educational
Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและนํามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 และริเริ่มโครงการนําร่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx
เกณฑ์ EdPEx [6] แบ่งเป็น 7 หมวดสําคัญได้แก่ หมวดการนําองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์ ทั้ง 7 หมวดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การบริหารเพื่อ
ความเป็นเลิศจึงต้องพิจารณาดําเนินงานเชื่อมโยงแต่ละหมวดอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ลักษณะที่เป็นเกณฑ์ซึ่งให้เพียงแนวทาง (guideline) ดําเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ตามที่สถาบันการศึกษากําหนดของ EdPEx จึงเหมาะกับการที่สถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันอันเนื่องมากจาก“สถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและประเทศที่ต่างกัน เพื่อช่วยให้สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได้สอดคล้องกับบริบทของ
ตนเอง
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เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารงานขององค์กรหนึ่ง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาในการดําเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ EdPEx ก็
เช่นเดียวกันไม่สามารถดําเนินการให้ได้ถึงระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น [8] แต่การตรวจประเมินเพื่อ
การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษายังต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เดินหน้าพัฒนาไปในแนวทางที่ประสงค์ได้โดยมีภาระที่สมเหตุสมผลและไม่ขัดกับข้อจํากัดด้านกฎหมาย คณะ
ทํ างานฯ จึง พิจารณาและเห็ นด้วยกับแนวคิดของการประกั นคุ ณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่เป็ นการ
ดําเนินการหลักในการผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพื่อการ
บริหารงานให้เกิดการผลิตผลงานที่คุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับหลักสูตร
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหลักสูตรต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามองค์ประกอบ 1 การ
กํากับมาตรฐานในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปี ตลอดจนนําเสนอต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม
แต่เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบคณะทํางานฯจึงพิจารณาให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับ
สากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระสําคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome
(ELO) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป
เพื่ อให้ มั่นใจว่ าหลัก สูต รผลิต บันฑิ ต ที่ มี competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์
คุณภาพการศึกษาโดยตรง
ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมีการประเมิน 7 ระดับ สูงสุดถึง world class ใน
ระดับที่ 7 ซึ่งถึงแม้การไปสู่ระดับ world class จะเป็นเรื่องยาก แต่โดยหลักการของการประกันคุณภาพนั้น
การตั้งเป้าหมายไว้สูงสะท้อนถึงปรัชญาที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้เกณฑ์ (criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline) สําหรับการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพื่อความทันสมัยเกณฑ์จะถูก
เปลี่ยนน้อยมากเป็นการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานคิดเชิงระบบนี้เอง
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการดําเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้อย่างลงตัวดังรูป
ที่ 1-1 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นลําดับชั้นดังรูป
ที่ 1-2 จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ
ที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง...และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1]

4

รูปที่ 1-1 เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2015-2016)

รูปที่ 1-2 การดําเนินการและการให้การสนับสนุนที่เป็นไปตามนโยบายตามลําดับชั้นการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
อย่า งไรก็ต ามในการบรรลุผ ลสั มฤทธิ์ ของหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนนอกเหนือ จากบุคลากรสาย
วิชาการแล้วยังมีบุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ อยู่ด้วยจึงมีการแปลภาษาไทยเพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่าย การใช้เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย ต่างกับ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล เพียงเรื่อง
ของภาษาเท่านั้นแต่ยังคงใช้เกณฑ์ ระบบการประเมิน และการพัฒนาผู้ประเมินตามแนวทางของ AUN-QA
ระดับหลักสูตรสากล ทั้งนี้การขอรับการรับรอง (accreditation) จาก AUN ในระดับสากลขึ้นอยู่กับกลยุทธ์
ของหลั ก สู ต รหนึ่ ง ๆ การประกั น คุ ณ ภาพในลั ก ษณะนี้ จึ ง เป็ น การใช้ เ กณฑ์ ชุ ด เดี ย วสํ า หรั บ 1st party
assessment และ 3rd party assessment ทั้งนี้ AUN-QA ระดับหลักสูตรภาคภาษาไทยได้รับการอนุญาตให้
แปลเป็นภาษาไทยโดย AUN Board of Trustees (AUN-BOT) [9] ในคู่มือนี้นอกจากเกณฑ์ภาษาไทยแล้วยัง
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ได้ เ พิ่ ม ส่ ว นของ “description”“explanation” และ “diagnostic questions” ของแต่ ล ะเกณฑ์ เ ป็ น
ภาษาอั ง กฤษรวมอยู่ ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ เ กณฑ์ แ ละเป็ น แนวทางในการประเมิ น ได้ ง่ า ยขึ้ น (facilitate
implementationand assessment)
ภายใต้ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แล้ว
หลักสูตรยังสามารถใช้เกณฑ์อื่นที่เป็นทีย่ อมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น Association
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคู่มือฉบับปีการศึกษา 2557
ระดับคณะและสถาบัน
ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดําเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdPEx นั้นต้องใช้เวลาสั่งสมความพร้อม CUPT Indicators จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับ
การประเมินทุกปีก่อนที่จะดําเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. [10] และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. [11] เพื่อการประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุมด้าน 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
คุ ณ ภาพโดยใช้ EdPEx หรื อ CUPT Indicators การประเมิ น จะเป็ น การใช้ เ กณฑ์ ชุ ด เดี ย วกั นทั้ ง 1st party
assessment และ 3rd party assessment ถึ ง แม้ CUPT Indicators จะเป็นตั วบ่ ง ชี้ แต่วิธี การประเมิ นเชิ ง
คุณภาพมี 7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA เป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่
เป็น assessment เป็นแนวทางประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับคุณภาพที่ดําเนินการ
อยู่ และนําไปบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
*หมายเหตุ วิธีการคํานวณเพื่อตอบ CDS อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการคํานวณ CDS ที่ สกอ กําหนดขึ้น

CUPT Indicators
ในการดํ า เนิ น งานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA ให้ พิ จ ารณา
ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้
 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ที่รวม 1 ด้านของ สมศ. คืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
มาตรการส่งเสริม
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o ตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้หลักที่ 10 มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย รวมทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งชี้)
o ตัวบ่งชี้เลือก อย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถพิจารณาใช้บูรณาการตามตามความเหมาะสมในเกณฑ์ EdPEx ดังในรูปที่ 1-3

รูปที่ 1-3 CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิด EdPEx (2015-2016)
คุณลักษณะของ CUPT indicators
 ตัวบ่งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ดังรูปที่ 1-4
 ตัวบ่งชี้บางตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
 ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้สําหรับ benchmarking
 ตัวบ่งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (ranking) ระดับสากล ได้ ทําให้สามารถนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจว่าใน
ระดับสากลด้วย
 การประเมินตัวบ่งชี้จะมีทั้ง
o การประเมินในเชิงปริมาณและ
o การประเมินในเชิงคุณภาพ ซึ่งแม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ก็ตาม การประเมิน
เป็ น การประเมิ น 7 ระดั บ ใช้ รู ป แบบ assessment แทนการ audit เพื่ อ เน้ น ให้ ท ราบ
สถานภาพที่นําไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดยระดับ 7 เป็นระดับ world class
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โดยพิจารณาทั้งการดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินการ

รูปที่ 1-4 การบูรณาการระหว่าง CUPT indicators กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
หมายเหตุ “ตบช” หมายถึงตัวบ่งชี้หลักในระดับคณะ/สถาบัน และ “ตบช ล” หมายถึงตัวบ่งชี้เลือกของสามพระจอม

1.4 สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA

รูปที่ 1-5 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
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1. จากแผนภาพในรูปที่ 1-5 สถาบันอุดมศึกษาและแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพ
 ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
o องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ. [10] เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 การกํากั บมาตรฐาน ทุ กปี (ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2548 ซึ่ งรวมถึ งเนื้ อหาในบั นทึ กข้ อความเพิ่ มเติ มที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
มาตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
(TQF:HD) ข้อ 1-5)
o องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ พั ฒ นา - ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมเช่น
AACSB, ABET เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย 1
ครั้งในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ปี เช่น 5 ปีให้มีการประเมินอย่างน้อย 1
ครั้งในรอบ 6 ปี
 ระดับคณะและสถาบัน
o ใช้ CUPT Indicators ที่ได้จากการบูรณาการเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx เพื่อการพัฒนาสู่การประเมินภายใต้
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. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. สกอ. ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ที่เพียงพอ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และสมศ. ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการ
ติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตามระบบที่ CUPT QA
กําหนด
หมายเหตุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET หรือ AACSB สามารถบูรณาการ
ภายใต้กรอบ EdPEx เนื่องจากมีฐานคิดเชิงระบบเช่นเดียวกัน

1.5 กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ การ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน
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1.5.1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกปี
 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
(ภาคภาษาไทย) ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
 ควรดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการ
ตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)
ในรอบปีการศึกษา
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วยประธาน
(Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหลักสูตร โดย
มีจํานวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่หลักสูตรสังกัดอยู่
อย่างน้อยร้อยละ 50 และอย่างน้อยหนึ่งคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียง
หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบ
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่รับประเมิน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรมาก่อน
 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 ให้ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ ส อบทานตามองค์ ป ระกอบที่ 1 และตรวจประเมิ น ในส่ ว นที่
ดําเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)
**หมายเหตุ หากต้ อ งการให้ สกอ. เผยแพร่ ห ลั ก สู ต ร ให้ ดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข. กลุ่ ม หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ มี กํ า หนดตรวจประเมิ น ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต ร (ภาค
ภาษาไทย) ในรอบปี ก ารศึ ก ษา(ในกรณี ที่ ส ถาบั น ไม่ มี ร ะบบสอบทานหรื อ monitoring
system สําหรับหลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร)
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น
เจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในคณะ
ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร
 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ในการตรวจฯ เป็นต้น
 ให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะกรรมการ 1
ชุ ด อาจประเมิ นได้ มากกว่ าหนึ่ ง หลั กสู ตรหากเป็น หลั กสู ตรในสาขาวิช าเดียวกั น เช่ น
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง
 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกําหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน
 สํ าหรับ หลัก สูต รที่ มี กําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดั บหลั กสู ตร (ภาคภาษาไทย) ให้
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) โดยใช้ข้อมูล
อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น และจัดส่งให้
กรรมการประเมินก่อนกําหนดตรวจอย่างน้อย 15 วัน
 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน และไม่เคยเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA
ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ให้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดย
รายงานข้อมูลเท่าที่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์ และสรุปเป็น Program Profile เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ
 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) แต่
เคยเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มาก่อน ให้ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ข้อแนะนําเมื่อครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUNQA และปรั บ Program Profile ให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เผยแพร่ / ประชาสั มพั น ธ์ ส าระสํ า คั ญ ของ
หลักสูตรสู่สาธารณะ
 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน
สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน 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
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting)
สํ าหรับ หลักสูต รที่ไ ม่มีกํ าหนดตรวจ AUN-QA ระดับ หลัก สูต ร (ภาคภาษาไทย) จะรับการตรวจ
ประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน ซึ่ ง เป็ น การตรวจประเมิ น เชิ ง วิ เ คราะห์ เ อกสาร (Desktop
Assessment) เท่านั้น ไม่มีการเข้าเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit)
รายงานผลการตรวจประเมิน
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ
สําหรับหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ในรอบปีการศึกษา
ให้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรรวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ ทั้ง
เกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการ
ตรวจฯ
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online
*หมายเหตุ สามารถใช้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) แทนข้อมูล
พื้นฐาน (CDS) ระดับหลักสูตร ขององค์ประกอบที่ 2-6 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558
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การเผยแพร่สาระสําคัญสู่สาธารณะ
นํา เสนอโพรไฟล์ข องหลัก สูต ร (Program Profile) ที่แ สดงสาระสํา คัญ จากรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 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
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมีจํานวนผู้
ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50
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 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA ของ
ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอื่นๆ มาก่อน
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่
ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน
 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รายงานการประเมินตนเอง
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
คณะ
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย
 พิธีเปิด (Opening Meeting)
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
 การตรวจเอกสาร
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพั ฒ นา หรื อ อาจรวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า (Closing
Meeting)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนควรสรุปให้เห็น
ภาพรวมของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานในคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ.
กําหนด
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1.5.3. การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators)
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกปี
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1
คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู้ประเมินที่มาจาก
ภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA
ของ ทปอ./ทอมก หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รที่ ทปอ. เห็ น ชอบและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือ
ระบบอื่นๆ ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาก่อน
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน
 สถาบันที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Closing Meeting)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของสถาบัน
จุดเน้นของสถาบัน ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจ
ของสถาบัน ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ.
กําหนด
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บทที่ 2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร
1)

2)

3)

4)

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. คณะ/สถาบัน
จะดําเนินการด้วยตนเองล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ํา สําหรับ
การคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว และจะนําข้อมูลจากการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยตนเองนี้นําเสนอใน
เว็บของตนเอง เพื่ อเผยแพร่สาธารณะ เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกัน
คุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และสกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อ
มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตามองค์ประกอบที่ 2 ถึง 6 ของการ
ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รของสกอ. จะดํ า เนิ น การทดแทนด้ ว ยการใช้ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) หรือการรับรองหลักสูตรของ
องค์ ก รระดั บ สากลที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ เช่ น สภาวิ ช าชี พ AUN-QA, ABET,
AACSB เป็นต้น
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)จะดําเนินการ
ในภาคภาษาไทย โดยขอความช่วยเหลือ สนั บ สนุ น คู่ มือ AUN-QA ระดั บ หลั กสู ตร จากสํานั ก งาน
เลขานุ การของ AUN ซึ่งอยู่ในภาษาไทยวัตถุ ป ระสงค์ ของการเลือกดํ าเนิ นงานตามแนว AUN-QA
ระดับหลักสูตร นี้เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในภาษาไทยให้สามารถได้รับการรับรองในระดับ
สากลตามมาตรฐานของ AUN-QA รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็น
การสนับสนุนให้เกิด Mobility ของภาคการศึกษาได้สะดวกขึ้น
การดํ า เนิ น การการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามแนวทางของ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต ร (ภาค
ภาษาไทย) นี้ สอดคล้ องกั บ นโยบายของประเทศ สมศ. และสกอ. ที่ ต้องการผลัก ดั น ให้ ห ลั กสู ต ร
การศึกษาของภาษาไทยมีพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการศึกษาไทยในตลาดโลก
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2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

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

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN.2 ข้อกําหนดของหลักสูตร (Program Specification)
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (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 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (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
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดั บอุดมศึ กษาให้ มีค วามทั ดเที ย มกั น และได้ประกาศใช้เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดั บต่ างๆ มาอย่ าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตรี
โท
เอก
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 ค น แ ล ะ เป็ น ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คนและเป็ น อาจารย์
หลักสูตร
อ าจ ารย์ ป ระ จํ าเกิ น ก ว่ า 1 ประจํ า เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ ประจําเกิ น กว่า 1 หลักสู ตรไม่ ได้ และ
ห ลั ก สู ต รไม่ ได้ แ ล ะ ป ระ จํ า แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด ประจําหลั ก สู ตรตลอดระยะเวลาที่ จั ด
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด ระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 ลง
วันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า
 อาจารย์ ป ระจํ า สามารถเป็ น อาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รที่ เป็ น หลั ก สู ต รพหุ
วิ ทยาการ (Multidisciplinary) ได้ อี ก 1
หลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเป็ น หลั กสู ต รที่ ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่
แล้ว
 อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สามารถเป็ น อาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มีค. 2557 กําหนดว่า
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่ ม วิ ชาชีพ กํ าหนดให้ ต้ อ งมี อาจารย์
ประจํ าหลั ก สู ต รจํ านวนไม่ น้อ ยกว่ า 3
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
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2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

ตรี
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ต รง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน อย่างน้อย 2 คน

โท
มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ อาจารย์
ผู้สอน

เอก
มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ อ าจ ารย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ํ ากว่ าปริ ญ ญาเอกหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ ดํ ารงตํ า แหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โท ห รื อ ดํ า ร ง
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ํ า กว่ า ป ริ ญ ญ าเอกหรื อ
เที ย บ เท่ า ห รื อ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย
3 คน
1. อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ ผู้ ท รง คุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่
ศธ0504(4)/ว867 กําหนดว่า ให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้
จะยั ง ไม่ มี ผ ลงานวิ จั ย หลั ง จากสํ า เร็ จ
การศึ ก ษา ทั้ งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี
นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัย
จึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริ ญ ญาเอก และเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า
หลัก สูต ร อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์
และอาจารย์ผู้ส อบวิทยานิพ นธ์ในระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

ตรี

โท
1. เป็ น อาจารย์ ป ระจําที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

เอก
1. เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการดังนี้
1) หลั ก สู ต รสามารถจ้ า งอาจารย์ ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงาน
หรื อ ลาออกจากราชการ กลั บ เข้ า มา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดย
ใช้ ร ะบบการจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
คือมีสัญ ญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการกําหนดภาระงานไว้อย่าง
ชั ดเจน อาจารย์ ดัง กล่าวสามารถปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์ ห ลั ก
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์ ร่ ว ม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนได้
2) “ อ า จ า ร ย์ เก ษี ย ณ อ า ยุ ง า น ”
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ได้ ต่ อ ไปจนนั ก ศึ ก ษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หากนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
อนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ก่ อ นการ
เกษียณอายุ
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี)

ตรี

โท
1. เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

เอก
1. เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ าย น อ ก ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2548 ข้ อ 7.6
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุ คลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่
อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ตํ าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร
ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ น อาจารย์ ที่
ป รึ ก ษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์ ห ลั ก ต้ อ งเป็ น
บุ ค ลากรประจํ า ในสถาบั น เท่ า นั้ น ส่ ว น
ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ น อาจารย์ ที่
ป รึ ก ษ าวิ ท ย านิ พ น ธ์ ร่ ว ม อ าจ เป็ น
บุ ค ค ล า ก ร ป ร ะ จํ า ใน ส ถ า บั น ห รื อ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกสถาบันที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สู งใน
สาขาวิ ช านั้ น ๆ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9
ขึ้ น ไป ตามหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารที่
สํ านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพล
เรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ตรี

โท

เอก

1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น ที่ มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

1. อาจารย์ ป ระจํ า และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
ในกรณี หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าเอกไม่ มี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ าวิ ท ยานิ พ น ธ์ ร่ ว ม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตรี

โท
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้อ งเป็ น รายงานสืบ เนื่ อ งฉบั บ เต็ ม
ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร
(proceedings) หรื อ วารสารหรื อ
สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าการซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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
วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คนเที ย บเท่ า กั บ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

เอก
วารส าร ห รื อ สิ่ งพิ ม พ์ วิ ช าก ารที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

หมายเหตุ
วิท ยานิ พ นธ์ซ่ึ งเกี่ ยวข้ องกั บ สิ่ งประดิ ษ ฐ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถท ดแทน แทนการตี พิ มพ์ ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิ จารณาจากปี ที่ ได้รับสิท ธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
- ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 กําหนดว่า
อาจารย์ ป ระจํ า 1 คนให้ เป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษาได้ ไม่เกิ น 5 คน หากหลักสู ตรใดมี
อาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นั กศึ กษาได้ มากกว่ า 5 คน ให้ อยู่ ในดุ ลย
พินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่ เกิ น 10 คน เพื่ อสนั บสนุ นนั กวิ จั ยที่ มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัย
และเครื่ อ งมื อ วิ จั ย รวมทั้ ง ผู้ ที่ ดํ า เนิ น
โครงการวิจั ยขนาดใหญ่ อย่ างต่อเนื่ อง ใน
การผลิตผลงาน
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ตรี
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม ต้องไม่เกิน 5 ปี
รอบระยะเวลาที่กําหนด (จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เสร็ จ และ
อนุ มั ติ /ให้ ค วามเห็ น ชอบโดย
ส ภ าม ห าวิ ท ยาลั ย /ส ถาบั น
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ ใ นปี ที่ 7 หรื อ หลั ก
สูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)
12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดําเนินการทุกตัว
เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
รวม
เกณฑ์ 4 ข้อ

โท
เอก
มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดย มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
นับรวมปีที่ประเมิน
รวมปีที่ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ใ ห้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มห าวิ ท ยาลั ย /สถาบั น เพื่ อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็ น ชอบโดยสภามหาวิท ยาลั ย /
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดําเนินการทุกตัว

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดําเนินการ
ทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้อ

หมายเหตุ

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
“กรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํ ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (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”
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณี ห ลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับ ทราบ ให้ มีห นั งสือนํ าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ ป ระกอบที่ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ หลั ก สู ต รตามเกณ ฑ์ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต ร
(ภาคภาษาไทย)
เกณฑ์ คุ ณ ภาพทั้ ง 15 เกณฑ์ นี้ เป็ น เกณฑ์ ในการประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ การพั ฒ นา โดยแต่ ล ะเกณฑ์ มี
คําอธิบายและข้อกําหนดเป็นเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร พร้อมทั้งบอกถึงแหล่งของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์นั้น
AUN Criterion (เกณฑ์ AUN), Explaination (คํ า อธิ บ าย) และ Diagnostic Questions (คํ า ถาม
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] เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา SAR และเป็นข้อมูลประกอบคําอธิบายเกณฑ์เพิ่มเติม โดยในแต่ละ
เกณฑ์ AUN จํานวน 15 ข้อ จะแบ่งออกเป็นเกณฑ์ย่อยในลักษณะ check list เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
การดําเนินการว่าครบถ้วนตามเกณฑ์ AUN หรือไม่ และเพื่อใช้ติดตามว่ายังสามารถพัฒนา/ปรับปรุงส่วนข้อย่อยใด
ของเกณฑ์ ได้บ้าง ทั้งนี้สามารถดูการอ้างอิงเกณฑ์ย่อยกับเกณฑ์ AUN จากหมายเลข # ในวงเล็บ หรือ [#] ที่
ปรากฎหลังข้อความของเกณฑ์ย่อยในตาราง กรณีที่ไม่ปรากฎ [#] หลังข้อความแสดงว่าเกณฑ์ AUN ข้อนั้นไม่มี
การแบ่งออกเป็นส่วนย่อย
ระดับการประเมิน
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของเอกสาร [12] ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย
คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา
1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี คุ ณ ภาพไม่ เพี ย งพออย่ างชั ด เจน ต้ อ งปรับ ปรุ ง
แผน หรือไม่มีหลักฐาน)
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ
คุ ณ ภาพไม่ เพี ย งพอ จํ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
แก้ไข หรือ พัฒนา
3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ
การดําเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
พั ฒ นาเพี ย งเล็ ก น้ อ ยสามารถทํ า ให้ มี คุ ณ ภาพ
เพียงพอได้
4 มี เอกสารและหลั ก ฐานการดํ า เนิ น การตาม มีคุณ ภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์
เกณฑ์
5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก
หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา
หรือแนวปฏิบัติชั้นนํา
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แนวทางการประเมินระดับคะแนน
“ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการตามเกณฑ์
หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว่าได้ดําเนินการถึงในระดับใด ตั้งแต่ ยังไม่ได้ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนด
(ระดับ 1) จนถึง มีหลักฐานว่าได้ดําเนินการตามระบบ (ระดับ 4) ทั้งนี้การตรวจหลักฐานจะไม่ใช่การตรวจเอกสาร
ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารสําคัญและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการใช้งาน ส่วนระดับ 5-7
เป็นการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่กําหนดอย่างชัดเจน (ระดับ 5) ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าเป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (ระดับ 6) หรือเป็นแนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม (ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้
ความหมายระดับคะแนน “คุณภาพและระดับความต้องการในการพัฒนา” ควบคู่กันไปเมื่อกําลังประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร หรือ สิ่งที่ดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพ (quality and improvement activities)
ตัวอย่างเช่น ระดับคะแนน 1 ไม่ปรากฎการดําเนินการ ในที่นี้หมายถึงไม่ปรากฎการดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนด เช่น หากเกณฑ์กําหนดให้มีระบบในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิต/นักศึกษาเพื่อนําข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาการดําเนินการของหลักสูตร แต่ยังไม่มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
หากได้วางแผนดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของ
หลักสูตรแล้ว หรือมีแบบประเมินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการสอบถาม จะได้ระดับคะแนน 2
และเมื่อดําเนินการสํารวจความคิดเห็นแล้ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จะ
ได้ระดับคะแนน 3
และเมื่อได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานในหลักสูตรแล้ว จึงได้ระดับคะแนน 4
ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร เพื่อยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ในระดับ
ต่างๆ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็น
ระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด
การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ จะไม่ได้พิจารณาจากการเฉลี่ยระดับคะแนนของ
เกณฑ์ย่อยในแต่ละเกณฑ์ แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ AUN (AUN Criteion) โดยใช้
เกณฑ์ย่อยเป็น Check List เพื่อความสะดวกในการดําเนินการและการประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
คําอธิบาย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึงควรยึด
ผลสําเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนําความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย
ในการกํ า หนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รพึ ง นํ า คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตร โดยคํานึงถึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนาทักษะของ
ตนเองทั้งด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เหล่านี้ ควรถูกกําหนดเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทั่วไปจนถึงรายวิชาที่มีความเฉพาะทาง หรือการ
สร้างทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาที่เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เกณฑ์ย่อย
1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดง
ไว้ในหลักสูตร [3]
1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1]
1.3 ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ความรู้ แ ละทั ก ษะ
ทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2]
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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แหล่งข้อมูล
 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ ช้ใน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ
 อื่นๆ (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
ซึ่งประกอบด้วย
 ความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนจะได้เมื่อจบการศึกษา
 ทักษะหลัก เช่น การสื่อสาร การคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนเพื่อการเรียนรู้
 ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบัติการ ทักษะทางคลินิก
หลักสูตรพึงกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดง
ให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบได้
เกณฑ์ย่อย
2 ข้อกําหนดของหลักสูตร
2.1 มหาวิทยาลัยใช้ข้อกําหนดของหลักสูตร [1]
2.2 ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
การทําให้บรรลุเป้าหมาย [1,2,3]
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกําหนดของ
หลักสูตรได้ [1,3]
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แหล่งข้อมูล
 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร)
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ ช้ใน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ
 อื่นๆ (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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In
-

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.

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 ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อนําไปสู่ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือ
ความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณา
การ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึก
เชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
1
3.1 เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รแสดงสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสมระหว่ า ง
ความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง
[1]
3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย [2]
3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทําให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [3]
3.4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา [4]
3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทาง
วิชาการ [5]
3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง
จนถึ งรายวิช าเฉพาะทาง รวมถึ งการทํ าโครงงาน หรื อ
วิทยานิพนธ์ [6]
3.7 เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย [1]
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แหล่งข้อมูล
 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร)
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 เมทริกซ์แสดงทักษะ (Skills Matrix)
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ ช้ใน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร
 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ
 อื่นๆ (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
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผู้เรียน
กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผู้เรียน เพื่อทําให้เกิดความ
ตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพื่อ
ประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong
learners)
เกณฑ์ย่อย
4 กลยุทธ์การเรียนการสอน
1
4.1 ผู้ ส อนหรื อ ภาควิ ช ามี ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นและการสอนที่
ชัดเจน [5]
4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนทํ า ให้ ผู้ เรี ย นได้ ค วามรู้ แ ละ
สามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ [2,6]
4.3 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คํานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นก
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ [3,4]
4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จาก ก
ปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1]
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แหล่งข้อมูล
 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (ซึ่งอาจปรากฏประมวลรายวิชา)
 เอกสารแสดงการจัดการเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติ
 ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน
 การเรียนออนไลน์
 ข้อกําหนดโมดูล
 อื่นๆ (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 หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความสําเร็จของผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนและความสําเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา และกําหนดล่วงหน้า
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน
โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผู้ เรี ย น ควรมี ค วามหลากหลายตามลั ก ษณะวิช า การจั ด การเรีย นการสอน
ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
นั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้ําหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดย
สามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม
อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ
ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการเรียน และ
การประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรกําหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการ
ประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดําเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและรับรองผลการ
ประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
เกณฑ์ย่อย
5 การประเมินผูเ้ รียน
1
5.1 มี ก ารประเมิ น ตั้ ง แต่ ก ารรับ เข้ า การติ ด ตามความก้ าวหน้ า
ระหว่างศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษา [1]
5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง [2]
5.3 การประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย [3,5]
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของ
หลักสูตร [3]
5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้ [3,6]
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
[7,8,9,10]
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แหล่งข้อมูล
 ผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ
 วิธีการในการร้องเรียนของนิสิต
 กระบวนการพิจารณาผลการประเมินในแต่ละระดับ
 ข้อกําหนดในการสอบ
 อื่นๆ (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
ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้
แก่ผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่กําหนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์ย่อย
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1
6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน [1]
6.2 มี บุ คลากรเพี ยงพอที่ จะทํ างานตามกิ จกรรมที่ กํ าหนดไว้ ใน
หลักสูตร [2]
6.3 การสรรหาบุ ค ลากรและการเลื่ อ นตํ าแหน่ งเป็ น ไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ [3]
6.4 มีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน [4]
6.5 มี การมอบหมายงานเหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ [5]
6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน [6]
6.7 มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานในหน้ า ที่ ข อง
บุคลากร [7]
6.8 มี ก ระบวนการทบทวน ปรึ ก ษาหารื อ และปรั บ การ
มอบหมายงาน [8]
6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการ
จ้าง และการเกษียณอายุงาน [9]
6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ [10]
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5

6

7

แหล่งข้อมูล
 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษา อายุงาน วิชาที่รับผิดชอบหรือสอน ภาระงาน ของอาจารย์ในหลักสูตร
 สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียน
 ผลการประเมินการสอนของตนเองและจากผู้เรียน
 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร
 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 เส้นทางอาชีพ (Career Plan)
 อื่นๆ (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
People FTEs*

Percentage
of PhDs

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?

47

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
คําอธิบาย
บุ คลากรสนั บสนุ นมี ความสํ าคั ญ ในการช่ วยให้ การจัดการเรียนการสอนเป็ น ไปอย่ างมี คุณ ภาพ จึงเป็ น
สิ่งจําเป็นที่บุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ และมีจํานวนที่เพียงพอ
เกณฑ์ย่อย
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 บุ ค ลากรห้ อ งสมุ ด มี ค วามสามารถและมี จํ า นวนเพี ย ง
พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจํานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7.3 บุคลากรด้านคอมพิ วเตอร์มีความสามารถและมีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7.4 บุ ค ลากรงานบริ ก ารนิ สิ ต มี ค วามสามารถและมี จํ า นวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

1

2

3

4

5

6

7

แหล่งข้อมูล
 คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่างๆ
 การมอบหมายงาน (Job Description) และภาระงาน
 เส้นทางอาชีพ (Career Plan)
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเช่น อาจารย์ ผู้เรียน
 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร
 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 อื่นๆ (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
คุณ ภาพผู้เรียนมีความสําคัญต่อคุณ ภาพของบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสําคัญต่อคุณ ภาพผู้เรียนตั้งแต่
นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ําเสมอ
หลักสูตรพึงจัดทําข้อมูลของผูท้ ี่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูล
ผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กําหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
เกณฑ์ย่อย
8 คุณภาพผู้เรียน
1
8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
8.3 ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการ
เรียนที่ระบุในหลักสูตร

2

3

4

5

6

7

แหล่งข้อมูล
 กระบวนการคัดเลือกผู้เรียน
 ภาระการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเทียบกับหน่วยกิต
 รายงานผลการเรียนของผู้เรียน
 อื่นๆ (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
M

Full-time
F

Total

M

Part-time
F

Total

Part-time
F

Total

Figure 11 - Intake of first-year students
Academic year
M

Full-time
F

Total

M

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?
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AUN.9 การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support)
คําอธิบาย
หลักสูตรพึงให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมี
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจําเป็นควรมีวิธีการ
แก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป นับเป็นกระบวนการสําคัญต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของ
นิสิต
การให้คําแนะนําและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้านหอพัก ด้าน
การบริการผู้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้าง
งานและการประกอบอาชีพ
เกณฑ์ย่อย
9 การสนับสนุนและให้คําปรึกษาผู้เรียน
1
9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
[1]
9.2 ผู้เรียนได้รับคําปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้ง
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1]
9.3 ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะนําอย่างเพียงพอ [1]
9.4 ผู้ เรีย นพอใจในสภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง ทางกายภาพ สั ง คม
และจิตใจ [2]
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แหล่งข้อมูล
 กลไกในการรายงานผลการเรียน ให้ข้อมูลป้อนกลับ
 วิธีแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน
 ระบบการให้คาํ ปรึกษาด้านต่างๆ
 บริการกิจการผู้เรียน
 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน
 อื่นๆ (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 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
คําอธิบาย
สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้ นฐานเป็นสิ่งจําเป็นต่อการบริห ารจัดการหลักสูตรเพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ควรจัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุดสารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดการด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
คํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
เกณฑ์ย่อย
10 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
10.1 มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการสอน (ห้ อ งเรี ย นและ
อุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ [1]
10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย [3,4]
10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2]
10.4 มี สิ่ งอํ านวยความสะดวกด้ านคอมพิ วเตอร์ เพี ยงพอและ
ทันสมัย [1,5,6]
10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภั ย
เป็นไปตามข้อกําหนดในทุกด้าน [7]
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แหล่งข้อมูล
 รายการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของหลักสูตรพร้อมบันทึกการจองและอัตราการใช้งาน
 แผนการบํารุงรักษา แผนการทดแทนหรือปรับปรุง
 ผลประเมินความพึงพอใจ หรือบันทึกปัญหาการใช้งาน และการแก้ไข
 นโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม
 อื่นๆ (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
หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนดําเนินการ การกระตุ้น
สนั บสนุ นให้ เกิดการปฏิ บัติ การตรวจสอบเพื่ อให้ เกิ ดการปรับปรุงแก้ ไขและพั ฒ นาอย่างต่อ เนื่ องเพื่ อประกั น
คุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เกณฑ์ย่อย
11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
11.1 ผู้ ส อนทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตร [1]
11.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒ นา ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตรของหลักสูตร [1]
11.3 ตลาดแรงงานมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [1]
11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ําเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
[2]
11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดย
ผู้เรียน [3]
11.6 มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุง [3]
11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
กระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธีการ
ประเมิน [3]
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แหล่งข้อมูล
 กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การทบทวน การปรับปรุง และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 การสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวอย่างแบบสอบถาม
 การวิเคราะห์ผลและการดําเนินการเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา
 อื่นๆ (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, distancelearning, 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
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และเหมาะสมกับ
งาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ พึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม และชัดเจน เป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และหน่วยงานโดยมีระบบการระบุความต้องการ
เกณฑ์ย่อย
12 การพัฒนาบุคลากร
12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา [1]
12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ [2]
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แหล่งข้อมูล
 นโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร
 แหล่งเงินทุนสนับสนุน
 รายงานผลการพัฒนา
 อื่นๆ (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 เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับข้อมูลประเมินการดําเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอ และนําข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์ย่อย
13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน
อย่างเพียงพอ
13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
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แหล่งข้อมูล
 ระบบหรือกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ
 ข้อมูลที่ได้รับป้อนกลับ และจํานวนที่ได้รับ
 ผลการวิเคราะห์การตอบกลับ และการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
 อื่นๆ (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
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต พึ ง เป็ น ไปตามผลการเรี ย นรู้ที่ ค าดหวั งและความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์ย่อย
14. ผลผลิต
1
14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคัน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษาเป็นที่ น่า
พอใจ
14.3 อัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่
น่า
พอใจ
14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่ น่า
พอใจ
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แหล่งข้อมูล
 ตารางแสดงอัตราการสอบผ่าน การลาออกกลางคัน และการสําเร็จการศึกษาทุกชั้นปีของหลักสูตร
 สถิติการได้งานของบัณฑิต ระดับเงินเดือน
 ตารางแสดงผลงานของอาจารย์
 ตารางแสดงผลงานของผู้เรียน
 อื่นๆ (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 Size
% first degree after
year
cohort* 3 year 4 years >4years

1 years

**

% dropout after
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 ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
คําอธิบาย
หลั ก สู ต รพึ งมี ร ะบบการรวบรวมข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และวัด ความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ก าร
วิเคราะห์ เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจหลักสูตรและ
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
15 ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ

1

2

3

4

5

6

7

แหล่งข้อมูล
 กระบวนการและตัวบ่งชี้ในการวัดความพึงพอใจ
 แบบสํารวจความพึงพอใจ
 ผลการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาแนวโน้มของความพึงพอใจ
 อื่นๆ (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%20AUNQA%20Strategic%20Action%20Plan%202012-2015_18_07_2014.pdf
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ตารางแสดงตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ก่อนการเรียนการสอน
1. กระบวนการประเมิน competency ของนักเรียนก่อน
เข้ามาศึกษา
2. กระบวนการจัดทําหลักสูตร
3. การวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากําลัง ให้เหมาะกับ
หลักสูตร ด้านผู้สอน และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน
4. การวิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
ระหว่างการเรียนการสอน
6. กระบวนการจัดการการเรียนการสอน
7. กระบวนการประเมิน competency ของนักศึกษา
8. กระบวนการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
9. กระบวนการกํากับดูแลบุคลากร
10. กระบวนการรับ Feedback จาก นักศึกษา ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร
หลังสําเร็จการศึกษา
11. กระบวนการประเมิน competency ครบทุกด้านเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
12. กระบวนการติดตามบัณฑิต

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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หมายเหตุ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกระบวนการต่างๆ ตาม
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
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บทที่ 3 การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสาหรับระดับคณะและสถาบัน
ในกระบวนการประกันและพัฒนาคุณภาพระดับคณะและสถาบัน มีแนวคิดเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ สาหรับระดับคณะและสถาบัน ดังนี้
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน ควรมีดังนี้
1) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ/สถาบัน เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร
บุคลากร และผู้ตรวจประเมิน มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน
รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษาที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นหลักใน
การดาเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพื่อเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ตาม
บริบทของสถาบัน (Selective indicator) ตามรายละเอียดในส่วนถัดไป
2) ตัวบ่งชี้หลัก (Core indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของสมศ.
สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization indicators โดยทาให้ วิธีก ารวั ดเป็น ไปใน
แบบเดียวกันเพื่อลดความสับสนในการทางาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของ
คณะ/สถาบัน สาหรับตัวบ่งชี้หลักนี้ ทปอ. และ ทอมก ได้คัดเลือก 14 ตัวบ่งชี้ซึ่งจะใช้ร่วมกัน โดย
อาจมีเงื่อนไขประกอบสาหรับมหาวิทยาลัยไม่จากัดรับ และมหาวิ ทยาลัยสงฆ์ ดังรายละเอียดใน
ส่วนถัดไป
3) ตัวบ่งชี้ เลือก (Selective indicators) ตามบริบทของสถาบัน จานวนไม่น้อยกว่า 6 ตัว โดยให้
สถาบันเลือกเองตามความสาคัญหรือความท้าทายต่อสถาบันนั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
และเป็นการเตรียมสถาบันสมาชิกที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการพัฒนาและ
สร้างความสามารถในเชิงแข่งขันระดับนานาชาติ สาหรับการจัดทาคลังข้อมูลของตัวบ่งชี้ตาม
บริบทของสถาบันนี้ ทปอ. และทอมก ได้ดาเนินการเป็นบางส่วนแล้วจากข้อมูลตัวบ่งชี้ของ สมศ.
และสกอ. และจะดาเนินจัดทาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการทางานของคณะ/สถาบัน
2. การแสดงตัวบ่งชี้ นั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใน OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน เพื่อให้
เห็นการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ตอบคาถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของ
แต่ล ะคณะ/สถาบั น ได้ ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งชี้ปัจจุบันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่เอื้อหรือไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบ
กับตัวเองหรือกับคู่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ประเมินต้องให้ความเห็นของแนวโน้มของการ
พัฒนาที่พบไว้ในรายงานเพื่อใช้เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่คณะ/
สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ภายนอกกาหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางทาให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสยั่งยืนได้
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3. การพิจารณาประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 สาหรับแต่ละตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการพิจารณา

เป็นระดับตามการลงความเห็นชอบของคณะกรรมการ (consensus) เพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับ
หรือสถานภาพและนาไปพัฒนาสู่คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น
4. การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือใน
ภาพรวมของคณะ/สถาบันก็ได้
5. การสะสมข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดระดั บ คาดหวั ง ระดั บ ชาติ เ พื่ อ ให้ ค ณะ/สถาบั น สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อมู ล
เปรี ย บเทีย บในการพัฒ นาคุณภาพ การสร้างฐานข้อมูล ระดับคาดหวัง ควรถูกแปร (deploy) จาก
นโยบายที่ถูกถอดจากแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ข้อมูลชุดนี้ควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางระดับประเทศ แต่ในเบื้องต้นจะดาเนินการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะ/สถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลตั้งต้นที่จาเป็นชุดนี้
6. การดาเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุ ณภาพระดับ คณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/
สถาบันชุดเดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น

รูปที่ 3-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
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3.2 โครงร่างองค์กร1
ความสาคัญของการเริ่มต้นด้วยโครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินตนเองและการเขียนรายงานเพื่อรับการตรวจประเมิน
โครงร่างองค์กรมีความสาคัญ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 ช่วยในการระบุสารสนเทศสาคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่สาคัญ
 คณะ/สถาบั น อาจใช้โ ครงร่างเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นหากพบประเด็นที่สารสนเทศยัง
ขัดแย้งกัน มีน้อย หรือไม่มีเลย คณะ/สถาบันสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ไปวางแผนพัฒนาได้
 โครงร่างองค์กรกาหนดบริบ ทให้ส อดคล้ องกับอัตลั กษณ์แ ละเอกลั กษณ์ของคณะ/สถาบัน เพื่อ
สามารถแสดงความโดดเด่นเฉพาะตน

บทนา : โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร คือภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงานและเป็น
ความท้าทายสาคัญที่คณะ/สถาบันเผชิญอยู่

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่สาคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพั นธ์หลักกับผู้ เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คูค่ วามร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สาคัญอะไรบ้าง ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรและ
บริการต่อความสาเร็จของคณะ/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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 ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี
อะไรบ้าง
 มีองค์ประกอบสาคัญอะไรที่ทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้ คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลาย
อย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ทาหน้าที่ต่อรองกับ คณะ/สถาบันคืออะไร ข้อกาหนดพิเศษด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยที่สาคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร
(4) สินทรัพย์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ
ดาเนินงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ
คณะ/สถาบันดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติ หรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน
ด้านหลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการกากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ผู้นาระดับสูง และองค์กรแม่ มีลักษณะ
เช่นใด
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญของคณะ/สถาบัน มี
อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สาคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ
 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการดาเนินการของหลักสูตรและบริการและการ
บริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] จะแตกต่างจาก ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์
AUN-QA ระดับหลักสูตร [12]
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คณะ/สถาบันมีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่ มต่าง ๆ เหล่ านี้ มีส่ ว นช่ว ยและร่ว มทาให้ เ กิดนวัต กรรมของคณะ/สถาบั นอย่างไร สถาบัน มี
ข้อกาหนดที่สาคัญสาหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง
หมายเหตุ
P การตอบคาถามในโครงร่างองค์ก รมีความสาคัญมากข้อมูลเหล่ านี้กาหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคาถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ควรให้สัมพันธ์กับ
บริบทของสถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะทาให้สถาบันตอบสนองต่อคาถามอื่นๆทั้งหมดตาม
ลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน
P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่สถาบันนาเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามา
เรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อ
ผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
P.1ก(2) “สมรรถนะหลั ก ” หมายถึ ง เรื่ อ งที่ ส ถาบั น มี ค วามช านาญที่ สุ ด สมรรถนะหลั ก เป็ น ขี ด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทาให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมื อจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลายๆกรณีทาให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน
P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้ อมในการทางานการน ามาใช้ซึ่ง นโยบาย
บางอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอื่นๆ
P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทาให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย
P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลั กปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆที่นาหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวังพฤติกรรม
ความชอบหรื อลั กษณะของกลุ่ มภายในแต่ละกลุ่ ม อาจมีการจาแนกเป็นลูกค้ากลุ่ มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกันการกาหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพื้นที่หรือปัจจัยอื่นๆ
P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาดของสถาบันอาจรวมถึงเรื่องที่พัก /
การอานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลงการบริการด้วยภาษาที่หลากหลายข้อกาหนดสาหรับปริญญา
ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้เรียนหลักสูตรเสริมพิเศษสาหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียน
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ภายหลั ง การลาออกกลางคั น การลดค่ า ใช้จ่ า ยด้ า นการบริห ารจั ด การการสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
การศึกษาทางไกลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการให้บริการชุมชน
P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรบริการกระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่างๆที่รวมถึงภัยพิบั ติทาง
ธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบันกลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระทาในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ใน
หลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่น
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน
ดูคาอธิบายเพิ่มเติมได้ที่หน้า 103-104 ของ (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์ก ร The 20132014 และ 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence สานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [6]
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ EdPEx ในส่วนนี้สรุปรายละเอียดของแต่ละหมวดและหัวข้อรวมทั้ง
แสดงตัวอย่างและคาแนะนาเพื่อเสริมหมายเหตุที่แสดงในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ อาจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
จาก www.edpex.org และ www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm

โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กรแสดงเค้าโครงที่ช่วยให้เข้าใจสถาบันได้ดีขึ้น และยังช่วยชี้นาและจัดลาดับความสาคัญ
ของสารสนเทศที่คณะ/สถาบันนาเสนอ
โครงร่างองค์กรจะทาให้คณะ/สถาบันเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอกที่สาคัญซึ่งกาหนด
สภาพแวดล้อมในการดาเนินการปัจจัยเหล่านี้ได้แก่พันธกิจวิสัยทัศน์ค่านิยมสมรรถนะหลักสภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบต่อการดาเนินการและการตัดสินใจของ
คณะ/สถาบันดังนั้นโครงร่างองค์กรจึงช่วยให้สถาบันเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ได้ดีขึ้น
 บริบทของการดาเนินการของตนเอง
 เรื่องสาคัญที่สถาบันต้องดาเนินการเพื่อให้ประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 ความจาเป็นโอกาสและข้อจากัดที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
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P.1 ลักษณะองค์กร
จุดประสงค์
หั ว ข้อนี้ เน้ น ถึง คุ ณลั ก ษณะและความสั ม พัน ธ์ที่ ส าคั ญ ที่ กาหนดสภาพแวดล้ อ มของคณะ/สถาบั น
จุดประสงค์ของหัวข้อนี้คือการกาหนดบริบทสาหรับคณะ/สถาบัน
ข้อสังเกต
เข้าใจคณะ/สถาบันของท่าน การใช้ศัพท์ต่างๆเช่น “จุดประสงค์ “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” “ค่านิยม”
และ “สมรรถนะหลัก” มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ/สถาบัน บางคณะ/สถาบันอาจไม่ใช้ศัพท์ดังกล่าว
บางคา อย่างไรก็ตามคณะ/สถาบันต้องเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแก่นสารที่สาคัญของคณะ/สถาบัน ภารกิจหลักที่
ทาให้ต้องมีคณะ/สถาบันนี้อยู่ และเป้าหมายที่ผู้นาระดับสูงต้องการให้คณะ/สถาบันก้าวไปถึงในอนาคต ความ
ชัดเจนในเรื่องนี้จะช่วยให้คณะ/สถาบันตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่ออนาคตและนาไปปฏิบัติต่อได้
เข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร หัวใจของความยั่งยืน (ความสาเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) และ
ความสามารถในการแข่งขันของคณะ/สถาบัน คือการกาหนดสมรรถนะหลักที่ชัดเจนและมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าว การนาสมรรถนะหลักไปใช้ให้เหมาะสม จะสร้างความแตกต่างในตลาด การรักษา
สมรรถนะหลักของคณะ/สถาบันให้ ทันต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ทาให้ เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลัก จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในอนาคต
เข้าใจสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
เป็นตัวกาหนดข้อกาหนดต่างๆ ของการดาเนินการของคณะ/สถาบัน และวิธีการที่ คณะ/สถาบันใช้ในการ
บริหารจัดการความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญ เพราะนอกจากจะทาให้สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
และในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังทาให้คณะ/สถาบันเห็นว่าได้ดาเนินการ เพียงเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือดาเนินการได้ดีกว่า
ข้อกาหนด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นคณะ/สถาบันการศึกษาชั้นนาและอาจกลายเป็น
ความได้เปรียบในอนาคต
ระบุบทบาทและความสัมพันธ์ด้านการกากับดูแล คณะ/สถาบันการศึกษาชั้นนาจะมีระบบการกากับ
ดูแลที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีโดยระบุชั้นการรายงานไว้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดหน้าที่ของ
ผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลหรือคณะกรรมการที่ดูแลกากับนโยบาย และองค์กรแม่ไว้อย่าง
ชัดเจน ความเป็นอิสระและภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการมักเป็นประเด็นพิจารณาที่สาคัญในโครงสร้าง
ระบบการกากับดูแลดังกล่าว
เข้าใจบทบาทของผู้ส่งมอบ ในองค์กรส่วนใหญ่ ผู้ส่งมอบมีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการที่สาคัญต่อ
การดาเนินการ และการรักษาระดับหรือบรรลุถึงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน ข้อกาหนดสาหรับผู้ส่ง
มอบอาจรวมถึ ง การส่ ง มอบที่ ต รงเวลา หรื อ ทั น การพอดี ความยื ด หยุ่ น การจั ด บุ ค ลากรที่ ผั น แปรได้
ความสามารถในการวิจัย และออกแบบ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการหลักสูตร และบริการอื่นๆ
รวมถึงบริการตามความต้องการเฉพาะราย
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร
ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและระบบการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการของคณะ/สถาบัน
โดยตอบคาถามต่อไปนี้:
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน
คณะ/สถาบั น อยู่ ที่ล าดับ ใดในการแข่งขัน ให้ อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจานวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ของคณะ/สถาบั น รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สาหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลเชิ งเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจากัดอะไรบ้าง
ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญระดับสถาบัน
หมายเหตุ
P.2(ก) คณะ/สถาบั น การศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีการแข่งขันที่สู งนอกเหนือจากการ
แข่งขันโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มา
ซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพื่อให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่นๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จากัด
P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค์กรแม่ 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 ทาเล
ที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก
P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพื่อนาไปปฏิบัติ เป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการดาเนิน การของคณะ/สถาบัน เจตจานงของคาถามนี้เพื่อกาหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่คณะ/สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้ อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง completing accreditation self-studies, การนาระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับ ชาติห รื อนานาชาติม าใช้เ พื่ อปรับ ปรุง การสอน การประเมินโดยผู้ ประเมิ นอิส ระในระดั บ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma,
มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ

___________________________________________________________________
หมายเหตุ
P.2 สภาวะการณ์ขององค์กร
จุดประสงค์
หัวข้อนี้ถามถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่ คณะ/สถาบันดาเนินงานอยู่ ความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของคณะ/สถาบัน และยังถามถึงแนวทางที่คณะ/สถาบันใช้ในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการและทาให้เกิดการเรียนรู้จุดประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ การช่วยให้คณะ/สถาบันเข้าใจความท้าทายที่
สาคัญของคณะ/สถาบันและระบบการทางานเพื่อสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ข้อสังเกต
รู้จุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาสขององค์กร ความรู้ในเรื่องจุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาสในการ
ปรับปรุง และการเติบโตของสถาบัน มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จและความยั่งยืนของคณะ/สถาบัน
ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ช่วยทาให้คณะ/สถาบัน สามารถกาหนดหลักสูตร และบริการอื่นๆ กระบวนการทางาน
สมรรถนะและคุณลักษณะที่แสดงผลการดาเนินการซึ่ง
 เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ/สถาบัน
 สร้างความแตกต่างจากคณะ/สถาบันอื่นๆ
 ช่วยรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
 คณะ/สถาบันต้องพัฒนาเพื่อสร้างหรือรักษาตาแหน่งในตลาด
รู้จักคู่แข่งของคณะ/สถาบัน ความเข้าใจว่าคู่แข่งคือใคร มีจานวนกี่ราย และมีคุณลักษณะที่สาคัญ
อย่างไร เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการกาหนดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของคณะ/สถาบันในแวดวงการศึกษา
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และตลาดสถาบันการศึกษาชั้นนา มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในปัจจุบันรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่กาลังเกิดขึ้น
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน อาจรวมถึงวารสารและสิ่งตีพิมพ์ด้านการศึกษา รายงาน
ระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น การประชุมสัมมนาเครือข่ายในท้องถิ่น และสมาคมวิชาชีพต่างๆ แหล่งข้อมูล
เปรียบเทียบอื่นๆ อาจได้จากกิจกรรมการเทียบเคียง เช่น ค่ามาตรฐานของประเทศ หรือ ภาคเครือข่ายความ
ร่วมมือ การเทียบเคียงในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาค หรือกลุ่ม/หน่วยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่
ดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบติดตามข้อมูลระยะยาว ซึ่งรายงานข้อมูลที่ใช้การได้ดีลงถึงระดับผู้เรียนแต่ละ
คน
เข้าใจความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การดาเนินการของคณะ/สถาบันในบรรยากาศปัจจุบันที่มี
การแข่งขันสูง หมายถึงคณะ/สถาบันกาลังเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคง
ผลการดาเนินงานไว้ และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันความท้าทายเหล่านี้อาจจะรวมถึง
 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน เช่น โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบนอก
ระบบ (charter school)
 การเพิ่มหรือลดจานวนผู้เรียน
 การคงสภาพผู้เรียน
 ต้นทุนการดาเนินการ
 การปรับฐานการจัดเก็บภาษีหรือการจัดสรรสู่ภาคการศึกษาที่ลดลง
 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพการแข่งขัน
 การนาเสนอโปรแกรมการศึกษาหลักสูตรและการบริการใหม่หรือเพื่อทดแทน
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
 การมีคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด
 การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของรัฐหรือท้องถิ่น
 ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ
 การเกษียณของบุคลากร
เข้ า ใจความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความได้ เปรีย บเชิง กลยุ ท ธ์ มี
ความสาคัญพอๆ กับความเข้าใจในเรื่องความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพราะความได้เปรียบดังกล่าวเป็นแหล่งที่มา
ของความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่ คณะ/สถาบันสามารถนามาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่และเพิ่มพูนความ
ได้เปรียบดังกล่าวได้มากขึ้น โดยยังคงตอบสนองความท้าทายที่สาคัญอย่างต่อเนื่องความได้เปรียบนี้อาจรวมถึง
 ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของหลักสูตรและบริการ
 ความเป็นผู้นาด้านนวัตกรรมการศึกษา
 การเป็นที่ยอมรับในเรื่องการให้บริการผู้เรียน
 ภาพลักษณ์และการรับรู้ของสังคม
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 ความคล่องตัว
 การใช้และปกป้องสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ (Environmental
stewardship)
 ความรับชอบต่อสังคมการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉม การไม่ได้เตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีอย่างพลิกโฉม จัดเป็นความท้าทายที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามต่อตาแหน่งในการ
แข่งขันหรือตลาดของคณะ/สถาบัน ตัวอย่างในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างฉีกแนวดังกล่าวได้แก่
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มาแทนเครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์มือถือที่กาลังมาแทนที่โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์
สาธารณะเครื่องโทรสารที่แย่งธุรกิจจากบริการ การส่งเอกสารข้ามคืน และจดหมายอิเลคทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์และ smart phone ที่มาแทนที่ วิธีการติดต่อประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ปัจจุบันคณะ/สถาบันต้องมีการ
สารวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ค้นพบความท้าทายเหล่านั้นใน
ระยะแรกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.3 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพสาหรับระดับคณะและสถาบัน
เกณฑ์การประกันคุณภาพสาหรับระดับคณะและสถาบัน ประกอบไปด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
คณะและสถาบัน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) จานวน 14 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.14)
และกลุ่มตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) จานวนอย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันการศึกษาจะเลือกตัว
บ่งชี้เลือกที่เหมาะสมบริบทและเป้าหมายในการพัฒนาของสถาบัน โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันนี้ จะ
ครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ สมศ. อันได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพ
ครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
CUPT Indicators แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ จ ะประกอบไปด้ ว ย ค าอธิ บ าย ตั ว อย่ า งตารางเก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ
หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง (ถ้า
มี) เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคาถามวินิจฉัย (Diagnostic questions) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการตอบคาถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้นาวิธีการคานวณตอบข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set – CDS) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2558 [10] มาแสดง เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้การคานวณเพื่อตอบ CDS ไม่ใช่ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติของ CUPT Indicators
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ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 14 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบันใน
องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ.
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
C.1 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
1. คุณภาพศิษย์
C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
C.5 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. คุณภาพครู/อาจารย์
C.6 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถานศึกษา
C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจา
คณะ
C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี

C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา
C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
7. มาตรการส่งเสริม
5. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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C.1 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
คาอธิบาย
ผลการดาเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยระยะเวลาที่กาหนดของ
ระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร สาหรับระยะเวลาที่กาหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ
ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยระดับปริญญาโทใช้
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ระดับหลักสูตร
สามารถเก็บข้อมูลดังแสดงในตัวอย่างและนาไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.1
อัตราการสอบผ่ านเป็ น ที่น่ าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ เกณฑ์ย่อย 14.2
ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รหัสแรกเข้า จานวนรับ
ในรุ่นนั้น
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

100

จานวนนิสิตนักศึกษาที่จบภายใน
ระยะเวลา
< 4 ปี
4 ปี
> 4.5 ปี

1

80

5

จานวนนิสิตนักศึกษาทีไ่ ม่ศึกษาต่อในปีการศึกษาที่*
1

2

3

4 เป็นต้นไป

10

3

1

0

*จานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีนั้นๆ
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ระดับปริญญาโท
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
รหัสแรก
เข้า

จานวน
รับในรุ่น
นั้น

จานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี)
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

จานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

6

จานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่
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

จานวน
รับในรุ่น
นั้น

จานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี)
2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

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 ประเมินคะแนนอัตราการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้
ทาการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่างเป็น
ระบบหรือไม่มีการรายงานผล จะได้คะแนน 1 โดยเมื่อดาเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้นแล้วจะได้คะแนน
2 และเมื่อนาไปวิเคราะห์เทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของหลักสูตรแล้ว จะได้คะแนน 3 เป็นต้น)
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ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
มีผลการดาเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ระดับ
ประเทศในกลุม่ สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ทปอ และ ทอมก)

6
มีผลการดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
เหนือค่า mean)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success
Rate)
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้อัตราการสาเร็จการศึกษามีแนวโน้มใน
ทิศทางที่ดี
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C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คาอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บั ณฑิตที่ส าเร็ จ การศึกษาในปี การศึกษานั้ น การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุ จริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จ
การศึกษาเท่านั้น
หมายเหตุ สาหรับมหาวิทยาลัยไม่จากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ ควรกาหนดชื่อและวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนความสาเร็จ
ของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดาเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
มีผลการดาเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ระดับ
ประเทศในกลุม่
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ทปอ และ ทอมก)

6
มีผลการดาเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนาของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
เหนือค่า mean)

7
excellent
(world-class
or leading
practices)(r
anking)

ทั้งนี้สามารถนาผลการประเมินระดับคะแนนไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.3 อัตราการได้
งานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
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คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระมี
แนวโน้มในทิศทางที่ดี
- สัดส่วนการได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา 1 ปีเป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง
***************************************************************************************************
วิธีการประเมินเพื่อตอบ CDS
คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตรเพื่อ
ตอบ CDS
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา
หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
***************************************************************************************************
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C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คาอธิบาย
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ค ร อ บ ค ลุ ม ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง น้ อ ย 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 2) ด้ า น ค ว า มรู้
3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบและ
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิง ตัว เลขการสื่ อ สารและการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง นี้ ตั ว บ่ ง ชี้ นี้จ ะเป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น นอกเหนือจากการดาเนินการสารวจในระดับ
คณะ/สถาบัน หลักสูตรอาจเป็นผู้ดาเนินการสารวจเองโดยใช้ Learning Outcome ย่อยของแต่ละหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดาเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดี และมี
การนาผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
การพัฒนาการเรียน
การสอน

6
มีการนาผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบและ
บัณฑิตเป็นตัวเลือก
ลาดับต้นๆ ของผู้ใช้
บัณฑิต

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
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- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
Learning Outcomeหรืออัตลักษณ์บัณฑิตอย่างไร
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
***************************************************************************************************
วิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
ให้ใช้สูตรคานวณต่อไปนี้เพื่อตอบ CDS
ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินทั้งหมด
หมายเหตุ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
***************************************************************************************************
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C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
คาอธิบาย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบหรือความรู้
ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์
นักศึกษา/
หลักสูตรระดับ อาจารย์ที่ปรึกษา/ ชื่อผลงาน/แหล่ง วัน/เดือน/ปี ค่าน้าหนัก
ผู้สาเร็จ
ตรี/โท/เอก
ผู้ทาผลงานร่วม
เผยแพร่
ที่เผยแพร่ ตามเกณฑ์
การศึกษา
(ระบุ)
สกอ.

สาหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
คณะและนักวิจัย สามารถนาตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ
เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สาหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1
2
ไม่มีการ มีรายงาน
รายงาน ผล (เป็น
ผล
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
มีผลการดาเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ*ใน
กลุ่มสาขาวิชา

6
มีผลการดาเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
เหนือค่า mean)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ* อาจใช้ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้คิดผลรวมถ่วงน้าหนักตามวิธีการคานวณต่อไปนี้ โดยใช้ค่าถ่วงน้าหนัก
ตามที่ระบุในวิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS และ กาหนดค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 40
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้คิดผลรวมถ่วงน้าหนักตามวิธีการคานวณต่อไปนี้ โดยใช้ค่าถ่วงน้าหนัก
ตามที่ระบุในวิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS และ กาหนดค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 80
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกx 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เช่น อาจารย์ นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการทาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น
การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกันเขียนบทความ
***************************************************************************************************
วิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
ระดับปริญญาโท
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x100
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา x 5
40
หมายเหตุ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน
ตัวอย่าง
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ในปีปฏิทิน2557 ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา2557

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10
0.20
0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออก
ประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
- บทความทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร

0.60
0.80

1.00
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รั บการตอบรับ และตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูป แบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
4. งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกx 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป)
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คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา x 5
80
หมายเหตุ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รั บการตอบรับ และตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูป แบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิ จั ย ที่ มี ชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ร่ ว มกั น และนั บ ในตั ว บ่ ง ชี้ นี้ แ ล้ ว สามารถน าไปนั บ ใน
ตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้
2. ผลงานของนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ นั บ ผลงานทุ ก ชิ้ น ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นปี
การประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
4. งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร
***************************************************************************************************
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C.5 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คาอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ดั ง นั้ น คณะจึ ง ควรมี อ าจารย์ ที่ มี ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรใน
คณะและสถาบัน
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร (สาหรับ C.5 และ C.6)
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
จานวน
FTEs
(ราย)

จานวน
จานวน
อาจารย์ที่มี อาจารย์ที่ไม่
วุฒิปริญญา มีวุฒิปริญญา
เอก
เอก

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
สาหรับ C.5 อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และ C.6 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ในระดับหลักสูตร ให้ใช้ AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) และ
ประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของ
คณะ/สถาบัน
- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/สถาบันหรือไม่
อย่างไร และมีการดาเนินการใดเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน

***************************************************************************************************
วิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
วิธีการคานวณต่อไปนี้ เป็นวิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้มีคะแนนเต็ม 5

x5
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ระดับสถาบัน
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้มีคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2(ตามนิยามของ สกอ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง (ตามนิยามของ สกอ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
***************************************************************************************************

97

C.6 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
ส ถ า บั น ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พื่ 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 เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา (สาหรับ C.5 และ C.6)
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
จานวน
จานวน
อาจารย์ที่มี อาจารย์ที่ไม่
จานวน
FTEs
วุฒิปริญญา มีวุฒิปริญญา
(ราย)
เอก
เอก
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)

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจา (ระดับหลักสูตร)
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ปี
การศึกษา

จานวน
อาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
จานวน
จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ อาจารย์เข้า ทัง้ หมดปลายปี
ในระหว่างปี ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

2555
2556
2557
เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สาหรับ C.5 อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และ C.6 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิ ช าการ ในระดั บ หลั ก สู ต ร สามารถเกณฑ์ ย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน AUN.6 คุ ณ ภาพบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
(Academic Staff Quality) และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/
สถาบั น หรื อ ไม่ อย่ า งไร และมี ก ารด าเนิ น การใดเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน

***************************************************************************************************
วิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
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วิธีการคานวณต่อไปนี้ เป็นวิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
ระดับคณะ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้มีคะแนนเต็ม 5

x5

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ระดับสถาบัน
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้มีคะแนนเต็ม 5

x5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 (ตามคานิยาม สกอ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/สถาบันที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง (ตามคานิยาม สกอ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/สถาบันที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
***************************************************************************************************
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C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คาอธิบาย
ผลงานวิ ช าการเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า สมควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละน าไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง เชิ ง วิ ช าการและ
การแข่ ง ขั น ของประเทศ ผลงานวิ ช าการอยู่ ใ นรู ป ของบทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ มวิช าการระดั บชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิ ทธิบัตร หรือเป็ นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีแนวคิดว่างานวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และงานวิจัยนั้นสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ตารางนี้ เป็ น ตารางเก็บ ข้อมูล ระดั บ หลั กสู ตร มีวัตถุประสงค์ให้ ห ลั กสู ตรรวบรวมข้อมู ล ผลงานตี พิม พ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และผลงานของอาจารย์ เช่ น ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ต ามฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรือ งานวิจัยบริการ
วิชาการที่มีความลับทางการค้า เป็นต้น
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์
นักศึกษา/
หลักสูตรระดับ อาจารย์ที่ปรึกษา/ ชื่อผลงาน/แหล่ง วัน/เดือน/ปี ค่าน้าหนัก
ผู้สาเร็จ
ตรี/โท/เอก
ผู้ทาผลงานร่วม
เผยแพร่
ที่เผยแพร่ ตามเกณฑ์
การศึกษา
(ระบุ)
สกอ.

สาหรับ C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
คณะและนักวิจัย สามารถนาตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ
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เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สาหรับ C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาคณะและนักวิจัย สามารถนาตารางข้อมูลในระดับ
หลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียน
เป็นที่น่าพอใจ และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เช่น อาจารย์ นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการทาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น
การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกันเขียนบทความ
***************************************************************************************************
วิธีการคานวณเพื่อตอบ CDS
ใช้ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามปีปฏิทิน เช่น การประเมินในปีการศึกษา 2557 ใช้ข้อมูลตอบ CDS
ของปีปฏิทิน 2557
ระดับคณะ
วิธีการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้มีคะแนนเต็ม 5
ระดับสถาบัน
วิธีการคานวณ
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม
ที่ 2 )
0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
*งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 (ตามคานิยามของ สกอ.)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง (ตามคานิยามของ สกอ.)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
***************************************************************************************************
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C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
คาอธิบาย
อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็น
บุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
สามารถใช้หลักการและเกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff
Development Activities) และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังตัวอย่างต่อไปนี้ ทั้งนี้การเก็บข้อมูลให้เก็บข้อมูลของ
บุคลากรสายวิชาการทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของภาควิชา/หน่วยงาน
ลาดับ
1.

2.

3.

ชื่อคณาจารย์ประจา

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ
ศ.ดร. พัฒนา วิชาการ 1. International Conference on ….. ณ เมือง
ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนปี
2. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี – วัน
เดือนปี
3. Coursera – ชื่อหลักสูตรออนไลน์ ชื่อเวบไซท์
ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือนปี
รวม
ผศ. ดร. สอนดี มี
คุณภาพ

รวม
ผศ. ดร. วิจัย ดีเด่น

รวม

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

จานวน
การใช้ประโยชน์
ชั่วโมง
18 ใช้ในการหาความร่วมมือ
กับคณาจารย์ต่างชาติ
12 ใช้ในการทาวิจัย
36

นับชั่วโมงเรียนตามที่ระบุ
ในหลักสูตร และใช้ในการ
สอนในวิชา...

66
20
20
40
20
20
40
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีการกาหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร
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C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คาอธิบาย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจาเป็นต้องรับรองมาตรฐานหลักสูตรของ
แต่ละสถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
1.1 การบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่ กาหนดโดยส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีการประเมินระดับคะแนน ข้อมูลที่ได้เป็นตัวบ่งชี้แสดงร้อยละหลักสูตรที่ดาเนินการ
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคณะร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของคณะ เท่ากับ
จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานในคณะ x 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
หมายเหตุ ควรได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 และแสดงเหตุผลและแนวทางในการพัฒนาหากไม่ได้คะแนนเต็ม
ร้อยละ 100
ระดับสถาบันร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของสถาบัน เท่ากับ
จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานในสถาบัน x 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบัน ทราบสั ดส่ว นหลั กสู ตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์และทราบเหตุผลของหลั กสู ตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่ อย่างไร
- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการดาเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร
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C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก ระดั บ ล้ ว นแต่ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ในการน าพาและจั ด การ
มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจาเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ระดับดังนี้
C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน ไม่มีการประเมินผลในระดับหลักสูตร

109

C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
คาอธิบาย
สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่ จัด ตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามที่
ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่กาหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย
วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็ นชอบ
หลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่นๆ
ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ รวมทั้งการกากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล
สภามหาวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กรรมการประจาคณะ
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาคณะทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาคณะกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. กรรมการประจาคณะปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
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5. กรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น
คาอธิบายเพิ่มเติมของ C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะมีบทบาทหลักอยู่ 2 บทบาทคือ 1 บทบาทในการกากับดูแล
กิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และ 2 บทบาทในการสร้างผลประกอบการที่ดี
ของสถาบัน/คณะ ศาสตรจารย์โรเบิร์ต ทริกเกอร์ได้เสนอรูปแบบเพื่อแสดงบทบาทของคณะกรรมการไว้ใน
รูปที่ 3-2
Past and present oriented
Future oriented
มุมมองออกไปภายนอก
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดกลยุทธ์
(Outward looking)
(Providing accountability)
(strategic formulation)
มุมมองเข้าภายใน
ติ ด ตามผลและให้ ค าแนะน า กาหนดนโยบาย
(Inward looking)
(monitoring and supervising) (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/คณะฯจะต้องติดตามผลพร้อมทั้งให้คาแนะนา
และแสดงความรับผิดชอบต่อการดาเนินการของสถาบัน /คณะฯ รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏ
ระเบียบต่างๆ (conformance roles) ในมุมมองอนาคต ด้านการสร้างผลประกอบการ สภามหาวิทยาลัย /
กรรมการประจ าคณะ มีห น้ าที่อนุ มั ติแ ละท างานร่ว มกับ อธิ ก ารบดี /คณบดี และที มบริ ห ารในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์จนไปสู่การแปรเป็นนโยบายให้ผู้บริหารดาเนินการ ในส่วนนี้เป็นการกากับติดตามเพื่อให้
ได้ผลการดาเนินการที่ดี (performance roles)
การตรวจสอบว่าการทางานสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ จะพิจารณาจาก 4 หน้าที่ดังนี้
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1) Duty of care การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พิจารณาตามหลักการดังนี้
 สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ ได้ตัดสินใจบนข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเพียงพอ
หรือไม่
 การตัดสินใจนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
 สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเข้าประชุมอย่างต่อเนื่องและรอบคอบระมัดระวังในการจัดสินใจ
หรือไม่
Diagnostic questions:
- กรรมการสภา/กรรมการคณะได้เข้าประชุมสม่าเสมอ และความถี่ในการจัดการประชุมเพื่อ
ติดตามการดาเนินการเพียงพอหรือไม่
- เอกสารและข้ อ มูล ประกอบการตัด สิ น ใจเพีย งพอและมี เวลาเพียงพอให้ กรรมการศึ ก ษา
ล่วงหน้าหรือไม่
- ในกรณีการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง ได้มีการเตรียมความเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือไม่
- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯกากับให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
หรือไม่
- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ กากับให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามหรือไม่
2) Duty of Loyalty การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ใน
หัวข้อนี้จะพิจารณาตามหลักการดังนี้
 สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ ปฎิบัติหน้าที่โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดขององค์กรโดย
ตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การปฏิบัติหน้าที่ทาไปโดยมีเจตนารมณ์โดยชอบ (proper purpose)
 การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 ไม่มีการนาข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
Diagnostic Questions
- กรรมการสภา/กรรมการประจาคณะฯ มีการเปิดเผยข้อมูลภายในออกไปเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้อื่นหรือไม่
- กรรมการสภาฯ/คณะฯได้นาทรัพย์สิ นหรือโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน /คณะไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่
- การตัดสินใจของกรรมการสภา/คณะฯมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่
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- เมื่อมีวาระที่กรรมการสภาฯ/คณะฯมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนในการประชุม ให้ความเห็นหรือตัดสินใจหรือไม่
- สภาสถาบัน /คณะกรรมการประจาคณะฯ ได้รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบัน/คณะหรือไม่ (ถ้ามี)
3) Duty of Obedience การปฏิบัติตามกติกา กฎหมาย มติ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
Diagnostic Questions
- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ กากับดูแลให้สถาบัน /คณะฯ มีระบบติดตามและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมติต่างๆหรือไม่
- สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจาคณะฯ กากับดูแลให้ ส ถาบัน /คณะฯ ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน/คณะฯหรือไม่
4) Duty of Disclosure การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบันและทันเวลา
ช่องทางที่เปิดเผยต้องเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน
Diagnostic Questions
- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ กากับดูแลให้สถาบัน /คณะฯมีระบบบัญชี ระบบ
การจัดเก็บเอกสาร และระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการป้องกันไม่ให้บุคคไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล
- สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจาคณะฯ กากับดูแลให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระ
- มีการเปิดเผยงบการเงินที่ไม่มีข้อสงสัยว่าจะมีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
- มีการจัดทารายงานประจาปีและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ
สภาสถาบั น /คณะกรรมการประจ าคณะฯ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามมติ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.) วันที่ 24 เมษายน 2555 สรุปหลั กธรรมาภิบาลไว้ 4
หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อยดังนี้
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
1.1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการดาเนินการโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่า และประโยชน์สูงสดต่อส่วนรวม
1.2) หลักประสิทธิ ผล (Effectiveness) สถาบันต้องมีวิสั ยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ก ารวางเป้ า หมายที่ ชั ด เจนและ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดการความเสี่ยงและการดาเนินการเพื่อมุ่งเน้นผลการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
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1.3) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) การด าเนิ น การใดๆต้ อ งแล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ไว้ว างใจ และตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อย่างเหมาะสม
2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic value)
2.1) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การดาเนินการใดๆต้องสามารถตอบคาถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการวางระบบรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ต่อสาธารณะ
2.2) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) การดาเนินการใดๆต้องทาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือ ได้ให้ประชาชนทราบ สม่าเสมอ
และมีระบบให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย
2.3) หลักนิติ ธ รรม (Rule of law) การดาเนินการใดๆต้องปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2.4) หลักความเสมอภาค (Equity) กรดาเนินการใดๆต้องให้บริการเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิด สถานะบุคคลและอื่นๆ และคานึงถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมด้วย
3) ประชารัฐ (Participatory state)
3.1) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม และแสวงหาฉั น ทามติ (Participation/ consensus oriented)
การดาเนินการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
เรียนรู้และทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ร่วมคิดแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและดาเนินการ ทั้งนี้ต้องพยายามแสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
3.2) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) การดาเนินการใดๆควรมีการมอบอานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดาเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4) ความรับผิดชอบทางด้านบริหาร (Administrative Responsibility) พิจารณา
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality and Ethics) การดาเนินการใดๆต้องมีจิตสานึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศึลธรรม คุณธรรมและตรงต่อความคาดหวังของสังคม ยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร จริยธรรมข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
คาอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คืออธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน สร้าง
ความเชื่อมโยงการกากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี 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
คาอธิบาย
การประเมิ น ผลตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารและการจั ด การให้ บ รรลุ
ผลส าเร็ จ ตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องคณะ จะมุ่ ง เน้ น การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี 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
คาอธิบาย
บุคลากรประจาสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น อบรม ศึกษาบาง
วิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานวิชาการ 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
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในระดับภาควิชา/หน่วยงาน
ลาดับ
1.

ชื่อบุคลากรสนับสนุน
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
ประจา
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ
นาย ส่งเสริม วิชาการ 1. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี–วันเดือน
ปี
2. อบรม...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี–วันเดือนปี

จานวน
ชั่วโมง
6
12

การใช้ประโยชน์
ใช้ในการควบคุม
ห้องปฏิบัติการ
ใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ
ทางาน...

...
2.

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

18

รวม

ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกภาควิชา/หน่วยงานในคณะ
จานวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน
จานวนคณะในสถาบันทั้งหมด
117

Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีการกาหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร
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C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา
คาอธิบาย
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ ทั้ ง การจั ด การเรี ย นการสอน การให้
คาปรึกษาแนะแนว การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เช่ น ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group)
ในประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้
- คุณภาพจัดการเรียนการสอน
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ
- การให้คาปรึกษา และแนะแนว
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
- สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น หอพัก พื้นที่กิจกรรม ชมรม โรงอาหาร ฯลฯ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
สามารถใช้เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.9 การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาผู้เรียน (Student
Advice and Support), เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
(Facilities and Infrastructure), เกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้องใน AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียน
และการสอน (Quality Assurance of Teaching and Learning Process) เกณฑ์ย่อยที่ 11.5 และ AUN.15
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทาการสารวจความพึงพอใจนักศึกษาในด้านต่างๆ ข้างต้น
ด้วยตนเอง หรือนาผลการประเมินความพึงพอใจจากการสารวจในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการอ้างอิง
ตอบได้ และประเมินคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การดาเนินงาน
ที่ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดี และมี
การนาผลประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

6
มีการนาผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้
ในการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีมากใน
ทุกมิติ

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
หรือ
คณะทาการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับคณะจากเกณฑ์
ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน
หรือ
สถาบันทาการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับสถาบันจาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ คณะ/สถาบันมี
มาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
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C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคานึ งถึ ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการ
ที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะ
อีกด้วย
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดาเนินการ
1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
หมายเหตุ
1. ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่เดียวกัน และไม่จาเป็นต้องทาโครงการเดียวร่วมกัน
2. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์
และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ
มีรายงานผล
รายงานผลที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดาเนินงานที่ดี

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (input + process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการ ใน
ลักษณะต่างๆ เช่นบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อการค้า หรือเชิงบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ
หรืออื่นๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจน (มีระบบและ
กลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมีงบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผนอาจมี
กรอบการทางานรองรับ และควรวิเคราะห์ความสาเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบ
ต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ทาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายได้
ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น)
หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการทีด่ ี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่างๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หรือ
ระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพื่อสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี
สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของนักศึกษา
สาขาวิชาในคณะอื่นๆ เข้าร่วม
- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 คณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมดาเนินงาน
- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์ มีคณะอื่นๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม
หมายเหตุ
- ควรพิจารณาจานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทาควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดาเนินงานที่ทาในข้อ 2 อาจทาในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออื่นๆ ที่ตนเอง
กาหนด เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+การเรียนการสอน
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทานุ
บารุงศิลปและวัฒนธรรม
แนวทางข้อที่ 4 (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดาเนินงาน
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ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่างๆ หรือ
คนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิงสาธารณะนี้
ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของตนเอง)
หมายเหตุ

ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทางาน หรือ
จุดเด่น เช่น ทาให้เกิดวัฒนธรรมการทางานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิง
พัฒนาต่อชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิด
เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่างๆ เป็นต้น สามารถนามาใช้อ้างอิงในการดาเนินงานในข้อ 4
ได้
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C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบาย
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่
เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดาเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบั นนั้นๆ เป็นหลัก โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดาเนินการ
1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์เอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ
มีรายงานผล
รายงานผลที่ ทีเ่ กี่ยวข้องใน
เกี่ยวข้อง
บางด้าน
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือ
จุดเน้น หรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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หมายเหตุ
1. นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพื้นที่ หรือผลงาน
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator
ที่เน้นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในข้อ 4
Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (input + process) มีนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่มหาวิทยาลัยกาหนด
จะดาเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรม โดยต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
ซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผนโครงการและเงินหรือมี
เฉพาะกิจกรรม
หมายเหตุ ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่ า งๆ หรื อ ภาควิ ช า หรื อ หลั ก สู ตร หรื อ กิ จ กรรมมี ก ารท างานร่ ว มกัน กับ
มหาวิทยาลัย เช่น
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม
- กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มีคณะที่ 3/4/5 เข้าร่วม
- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มีคณะที่ 6/7/8/9/10 เข้าร่วม
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ
หมายเหตุ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทาต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
- ควรพิจารณาจานวนผู้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดาเนินงานที่ทาในข้อ 2 อาจทาในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การบริการวิชาการ/การวิจัย หรืออื่นๆ ที่ตนเองกาหนด
เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+บริการวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย อาจ
เป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางที่มีการวิจัย)
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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แนวทางข้อที่ 4 (output) มี ผ ลงานตามนโยบายที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ ดี ง ามในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สามารถตอบ
อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น
หมายเหตุ
ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทางาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ทาให้เกิดวัฒนธรรม
การทางานในองค์กรดีเด่น / เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะแบบใหม่
แนวทางข้อที่ 5 (output) นอกจากทาให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย หรือ
เป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น
- มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ
เป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ
- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง)
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- Go Green ระดับโลก
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงของชาติ
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ
หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ + เอกลักษณ์ ของ
ศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้ เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น คุณสมบัติ
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 5
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ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน
สําหรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่นําร่องโดย “สามพระ
จอม” ได้แก่ มจพ. สจล. และ มจธ. นั้น มหาวิทยาลัยทั้งสามได้คัดเลือกตัวบ่งชี้เลือกเพื่อใช้ในการนําร่อง
ร่วมกันจํานวน 8 ตัวบ่งชี้เลือก (S.1 – S.8) โดยจะดําเนินการในทุกตัวบ่งชี้เลือก ดังต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้เลือก (Selecetive Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
ของ “สามพระจอม”
S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา
S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
S.3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
S.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
S.6 Student mobility
S.7 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
S.8 Green University

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสถาบันใน
องค์ประกอบ 7 ด้านของ สมศ.
1. คุณภาพศิษย์
2. คุณภาพครู/อาจารย์
1. คุณภาพศิษย์
2. คุณภาพครู/อาจารย์
3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา
7. มาตรการส่งเสริม
3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
5. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. มาตรการส่งเสริม
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S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา
คําอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้
เข้ามาเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
การวิเคราะห์ระยะเวลาของการได้งานทําสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆ เป็น
ที่น่าพอใจอย่างสมเหตุสมผล เช่น การเปรียบเทียบการได้งานทําในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน
ระดับหลักสูตร
ดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตราการได้งานทํา ดังแสดงในตารางตัวอย่าง โดยสามารถนํา
ตารางข้อมูลไปใช้ประเมินใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อยข้อ 14.3 อัตราการได้งานของผู้สําเร็จ
การศึกษาเป็นที่น่าพอใจ โดยอาจนําผลคะแนนเกณฑ์ย่อย 14.3 ของระดับหลักสูตรไปใช้คํานวณคะแนนของ
ระดับคณะและสถาบัน
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตราการได้งานทําของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
รุ่นที่สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่
ระบุว่ามีงานทํา

2555
2556
2557

100

75

ตัวอย่างวิธีการคํานวณ*
ระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ย =

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําภายใน
ระยะเวลา
0.5 ปี 0.5 – 1 ปี > 1 ปี

20

35

15

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

หมายเหตุ

บัณฑิตไม่ระบุช่วงเวลาการได้
งานทํา 5 ราย

= 0.77 ปี

หมายเหตุ แนวทางในการคํานวณระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ย จะขึ้นกับวิธีการของแต่ละมหาวิทยาลัยในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ
หรือ
คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ และประเมิน
คะแนนระยะเวลาการได้งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับคณะและสถาบัน
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบัน
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในระดับคณะของทุกคณะในสถาบันที่มีการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือ
สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของสถาบัน และ
ประเมินคะแนนระยะเวลาการได้งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ต่อไปนี้
ระดับคณะและสถาบัน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศในกลุ่ม
สาขาวิชา
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ทปอ และ ทอมก)

6
มีผลการดําเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
เหนือค่า mean)

7
excellent
(world-class
or leading
practices)
(ranking)

หมายเหตุ
หากคณะ/สถาบันต้องการประเมินระยะเวลาของการได้งานทําในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําได้
โดยนิยามภาวะการได้งานทําของบัณฑิตระดับบัณฑิตศีกษา และกําหนดวิธีการเก็บข้อมูลของคณะ/สถาบัน ให้
เหมาะสมกับบริบทของคณะ/สถาบัน เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
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S.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
คําอธิบาย
ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
ด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน เพื่อการทําให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสุขอนามัย
และความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่ทํางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่าง
กัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัด และเป้าประสงค์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ได้ออกแบบให้เหมาะสม
ตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร
บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่สําคัญใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่มเจาะจง
(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 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
หรือ
คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีสว่ นเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในคณะจาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
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ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน
หรือ
สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะทีส่ ถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับ
สถาบันจากเกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผลความพึง
พอใจใน
ด้านต่างๆ
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

3
มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ)

5
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดี และมี
การนําผลประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ
สวัสดิการ การจัดการ
เรียนการสอน

6
มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีมากใน
ทุกมิติ

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)
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S.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
คําอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตนอกจากพิจารณาจากการได้งานทําแล้ว ยังควรพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ว่าบัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตามที่
สถาบันกําหนดหรือบัณฑิตมีสมรรถนะเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพเมื่อเทียบกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/อุตสาหกรรม รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน และ/หรือ
ภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตของสถาบัน
วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่ม
เจาะจง (Focus Group) ในประเด็นการประเมินข้างต้น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
ระดั บ หลั ก สู ต รสามารถใช้ AUN.13 ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (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
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์
)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)

5
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน

6
มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีมากใน
ทุกมิติ

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ระดับคณะ
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คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
หรือ
คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จาก
เกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน
หรือ
สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับ
สถาบันจากเกณฑ์ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
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S.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คําอธิบาย
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประการหนึง่ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
หรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
ระดับคณะและสถาบัน
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปนี้
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประเมินคะแนนตัวบ่งชี้เลือก S.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
1
2
ไม่มีการ มีรายงาน
รายงาน ผล (เป็น
ผล
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ*ใน
กลุ่มสาขาวิชา

6
มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนํา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่อยู่
เหนือค่า mean)

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ* อาจใช้ค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน

***************************************************************************************************
วิธีการคํานวณเพื่อตอบ CDS
ระดับคณะ
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และงจําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคํานวณเพื่อตอบ CDS
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ (เพื่อตอบ CDS)
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินคะแนนที่ได้ในระดับคณะทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
***************************************************************************************************
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S.5 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
คําอธิบาย
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมที่ใช้ ทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้นสถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และผลของการจัดการเรียนการสอน
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
วิธีการประเมิน
คณะ/สถาบันคํานวณหาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจากจํานวนอาจารย์ประจํา โดยใช้ข้อมูล
จํานวนอาจารย์ประจําเทียบเท่าจากข้อมูลใน AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff
Quality) หรือใช้สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เพื่อตอบ CDS ในการคํานวณหา FTES
ระดับคณะ
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงานผล
(เป็นข้อมูลดิบ
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง*
อย่างมีคุณภาพ
(มีการวิเคราะห์
แล้ว)

4
สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ดีส่งผลให้
การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
(ใช้การสัมภาษณ์
เพิ่มเติม)

5
4+มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนํา
ของประเทศ

6
4+ มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับภูมิภาค

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)(r
anking)

หมายเหตุ
สัดส่วนที่คาดหวัง* เป็นสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ตามระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ง
จะสอบทานได้จากการสัมภาษณ์
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ระดับสถาบัน
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
1
ไม่มีการ
รายงาน
ผล

2
มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์
)

3
มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)

4
มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดี และมี
การนําผลสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ไป
ใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการ การพัฒนา
หลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน

6
มีการนําผลสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์
ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ
อย่างเป็นระบบ และมี
ผลการดําเนินงานที่ดี
มากในทุกมิติ

7
excellent
(worldclass or
leading
practices)
(ranking)

***************************************************************************************************
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เพื่อตอบ CDS
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คํานวณดังนี้
SCH = nici
เมื่อni= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่i
ci= จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่i
คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
***************************************************************************************************
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S.6 Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international students
คําอธิบาย
ตัวบ่งชี้นี้แสดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จํานวนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound) และจํานวนนักศึกษา
ต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจากหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น โดยใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้สําหรับการเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตร
ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557
ประเภทนักศึกษา 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 9-12 เดือน
Head
FTEs
(0.25)
(0.50)
(0.75)
(1.0)
Count
Inbound
3
2
1
1
7
3.50
Outbound
1
2
1
4
2.25
ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557
ประเภทนักศึกษา
จํานวน
Full time
2
Part time
ตัวอย่างตารางสรุปจํานวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร......
ปีการศึกษา
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
Inbound
Outbound
2555
2556
2557
3.5
2.25

นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน
Full Time
Part Time

2

-
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เกณฑ์ประเมิน
ประเมินคะแนน Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และ สถาบันจากตารางเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
1
2
3
ไม่มีการ มีรายงานผล มีรายงานผล
รายงาน (เป็นข้อมูล และเป็นไป
ผล
ดิบ ยังไม่มี ตามที่คาดหวัง
การวิเคราะห์) (มีการ
วิเคราะห์แล้ว)

4
5
6
มีแนวโน้มผล มีแนวโน้มผลการ
มีการนําผล student
การดําเนินงานที่ ดําเนินงานที่ดี และมี mobility ไปใช้ในการ
ดี (วิเคราะห์ การนําผล student
พัฒนาการให้บริการ
trend จาก
mobility ไปใช้ในการ อย่างเป็นระบบ และมี
ตารางการเก็บ พัฒนาการให้ บริการ ผลการดําเนินงานที่ดีใน
ข้อมูลดิบ)
การพัฒนาหลักสูตร
มิติความเป็นสากล
หรือการจัดการเรียนการ (Internationalization)
สอน

7
excellent
(world-class
or leading
practices)
(ranking)
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S.7 การบริหารของคณะ/สถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน
คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับคณะ และ ระดับ
สถาบัน โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
ระดับคณะ
คําอธิบาย (ระดับคณะ)
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการดําเนินการ (ระดับคณะ)
1. พัฒ นาแผนกลยุท ธ์จากผลการวิ เคราะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกับ วิสั ยทัศน์ข องคณะและสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ย งที่เ ป็น ผลจากการวิเ คราะห์ แ ละระบุ ปัจ จั ยเสี่ ยงที่เ กิ ดจากปั จ จั ย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
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บริ หารงานคณะตามปกติ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการควบคุ มคุ ณภาพการตรวจสอบคุ ณ ภาพและการประเมิ น
คุณภาพ
ระดับสถาบัน
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน)
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการดําเนินการ (ระดับสถาบัน)
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์
2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะ/สถาบันตามที่ได้ประกาศไว้ ที่
ส่งผลถึงการพัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
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ระดับคณะและสถาบัน
1

ไม่มีการ
รายงานผลที่
เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผล
ที่เกี่ยวข้องใน
บางด้าน
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือวิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่น
ส่งผลให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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S.8 Green University
คําอธิบาย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ เพื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มีจิตสํานึกในการปกป้อง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
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
ลําดับที่

เกณฑ์การประเมิน
พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยในปี
2014 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) การจัดการของเสีย
4) การจัดการน้ํา
5) การขนส่งทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงาน ไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ให้รายงานผลการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการดําเนินงานที่เวบไซต์
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ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย UI Green (2014) มีเกณฑ์ย่อยดังต่อไปนี้
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
ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (Green
University)
ระดับคณะและสถาบัน
1
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เกี่ยวข้อง

2
มีรายงานผลที่
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน (เป็น
ข้อมูลดิบ ยัง
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูลดิบ)

5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ/สถาบัน

นําผลคะแนน
เกณฑ์ระดับ มีตารางการ มีการประเมิน
หลักสูตรที่ รายงานผลใน คะแนนในระดับ ระดับหลักสูตรไป
ใช้ในระดับคณะ/
หลักสูตร
ระดับ
เกี่ยวข้อง
สถาบัน
หลักสูตร

C.1 อัตราการสําเร็จ
AUN.14.1,
การศึกษาของนิสิต
AUN.14.2
นักศึกษา
C2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่
AUN.14.3
ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
C.3 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
C.4 ผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษามี
AUN.14.4
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่
C.5 อาจารย์ประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิ
AUN.6
ปริญญาเอก
C.6 อาจารย์ประจํา
คณะที่ดํารงตําแหน่ง AUN.6
ทางวิชาการ
C.7 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา AUN.14.4
และนักวิจัย
C.8 อาจารย์ได้รับ
AUN.12
การพัฒนา

X

Rubric
ระดับ
หลักสูตร

วิธี
Rubric
ระดับคณะ/ คํานวณ
สถาบัน ตาม CDS

X

X

X

X

X

X

Prog

X

X

X

Prog

X

X

X

X

Prog

X

X

X

AUN

Fac/Univ

X

X

X

AUN

Fac/Univ

X

X

X

AUN

Fac/Univ

X

X

X

AUN
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ตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ/สถาบัน

C.9 ร้อยละของ
หลักสูตรในคณะที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
C.10 บทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
C.10.1 บทบาทและ
หน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/
กรรมการประจํา
คณะ
C.10.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน
C.10.3 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
ของคณบดี
C.11 บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนา
C.12 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
C.13 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน
C.14 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม

เกณฑ์ระดับ มีตารางการ มีการประเมิน
นําผลคะแนน
หลักสูตรที่ รายงานผลใน คะแนนในระดับ ระดับหลักสูตรไป
เกี่ยวข้อง
ระดับ
หลักสูตร
ใช้ในระดับคณะ/
หลักสูตร
สถาบัน

Rubric
ระดับ
หลักสูตร

Rubric
วิธี
ระดับคณะ/ คํานวณ
สถาบัน ตาม CDS

AUN

AUN

AUN
AUN.7,
AUN.12
AUN.9,
AUN.10,
AUN.11.5,
AUN.15

X

X

X

AUN

X

X*

AUN / X

X*

X

X
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ตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ/สถาบัน

S.1 ระยะเวลาของ
การได้งานทํา
S.2 ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และ
บุคลากร
S.3 ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บัณฑิต และ
ศิษย์เก่า
S.4 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
S.5 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา
S.6 Student
mobility
S.7 การบริหารของ
คณะ/สถาบันเพื่อ
การกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน
S.8 Green
University

เกณฑ์ระดับ มีตารางการ มีการประเมิน
นําผลคะแนน
หลักสูตรที่ รายงานผลใน คะแนนในระดับ ระดับหลักสูตรไป
เกี่ยวข้อง
ระดับ
หลักสูตร
ใช้ในระดับคณะ/
หลักสูตร
สถาบัน
AUN.14.3

X

Rubric
ระดับ
หลักสูตร

Rubric
วิธี
ระดับคณะ/ คํานวณ
สถาบัน ตาม CDS

X

X*

AUN

X*

AUN.13.3,
AUN.15

X

X*

AUN / X

X*

AUN.13.1,
AUN.13.2,
AUN.15

X

X*

AUN / X

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

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

รายการอักษรย่อ
อักษรย่อ
ก.พ.ร.
กกอ.
คปภ.
ทปอ. (CUPT)
ทอมก
สกอ.
สมศ.
AACSB
ABET
AUN
AUN-QA

CDS
CUPT Indicators
CUPT QA
EdPEx
ELO
EQA
IQA
TQA
TQF

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of the University Presidents of
Thailand)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Accreditation Board for Engineering and Technology
ASEAN University Network
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
Common Data Set
The Council of the University Presidents of Thailand Indicators
The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance
Education Criteria for Performance Excellence (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ)
Expected Learning Outcome
External Quality Assurance
Internal Quality Assurance
Thailand Quality Award
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 : หากสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ นําระบบประกันคุณภาพแบบ CUPT QA ไปใช้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในในระดับอุดมศึกษา ให้ดําเนินการตามที่
กําหนดในระบบ CUPT QA และส่งไฟล์ข้อมูลรายงานผล และ/หรือ CDS ที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ CHE
QA
สําหรับในส่วนของ สมศ. ทปอ. และ ทอมก ได้ส่งเอกสารระบบ CUPT QA เพื่อพิจารณาในช่วง
ปลายปี 2557 และต้นปี 2558 โดยเมื่อปลายเดือน 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 ระบบประกันคุณภาพที่จัดทําโดยคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา ทปอ. ที่รวมเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT Indicators จํานวน 14 ตัวบ่งชี้หลักและ
ตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทสถาบันอีก 6 ตัวบ่งชี้เป็นอย่างน้อย รวมเป็นระบบเริ่มต้น CUPT QA1 ซึ่ง
อาจพัฒนาเป็นการใช้ระบบ EdPEx หรือ CUPT QA2 ในอนาคต โดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบ EdPEx
นั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันการศึกษา และความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
CUPT Indicators คือ เกณฑ์ประเมินระดับคณะและสถาบัน ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัว
บ่ ง ชี้ และตั วบ่งชี้เ ลือกไม่ น้อยกว่ า 6 ตั วบ่ ง ชี้ ตั วบ่ ง ชี้ทั้ ง หมดครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ด้า น
คุณภาพศิษย์ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรการส่งเสริมสําหรับตัวบ่งชี้เลือกของ
CUPT QA “3 พระจอม” ฉบับปีการศึกษา 2557 ประกอบไปด้วย 8 ตัวบ่งชี้เลือกที่ “3 พระจอม”
จะเลือกดําเนินการทุกตัวร่วมกัน
Q3 : หากหน่ว ยงานมี แ นวทางการประกันคุ ณ ภาพอื่ น นอกเหนื อไปจาก AUN-QA และ EdPExแล้ว
หน่วยงานยังต้องทํา CUPT QA หรือไม่
A3 : ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางการประกันคุณภาพอื่นนั้นครอบคลุมทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะและ
สถาบัน ตลอดจนผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน และ คปภ.หรือไม่ หากครอบคลุมและผ่าน
ความเห็นชอบแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทํา CUPT QA
Q4 : การประเมิน CUPT Indicators จําเป็นต้องรับการประเมินทุกปีหรือไม่
A4 : ต้องประเมิน และรายงานผลทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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Q5 : หากผ่านการประเมิน CUPT QA แล้ว จะถือว่าหน่วยงานพร้อมที่จะได้รับการประเมินแบบ AUN
และ EdPEx อยู่ในระดับใด
A5 : CUPT QA เป็ นเกณฑ์ที่ช่ วยปรั บวิ ธีการทํ า งานจากรู ป แบบการ audit เพื่ อการประกั นคุณ ภาพ
แบบเดิ ม เข้ า สู่ ก าร assessment ตามวิ ธี ป ระกั นคุ ณ ภาพระดั บภู มิภ าค เช่ น เกณฑ์ ส ากลระดั บ
หลักสูตร AUN-QA / ABET / AACSB หรือเกณฑ์สากลอื่นๆ ตลอดจน EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับ
องค์กร นอกจากนี้เกณฑ์ในระบบ CUPT QA แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับหลักสูตรใช้แนวทาง AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยระดับคณะ/สถาบัน ใช้ CUPT Indicators
ดังนั้น ในกรณีที่หลักสูตรมีความพร้อม และได้รับการประเมินระดับหลักสูตรในระบบ CUPT QA
และมีผลการดําเนินการในระดับ 4 ขึ้นไป ดําเนินการปรับเปลี่ยน SAR ให้เป็นภาษาอังกฤษ และ
มหาวิทยาลัยที่สังกัดเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของ AUN สถาบันการศึกษาดังกล่าวสามารถ
ยื่นขอการรับรองหลักสูตรดังกล่าวจาก AUN ตามหลักเกณฑ์ของ AUN-QA ได้
แต่ ใ นกรณี ข อง EdPEx เมื่ อ ประเมิ น CUPT Indicators อาจใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ของ CUPT
Indicators บางตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาสู่การประเมินภายใต้กรอบ EdPEx แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะ
ได้รับการประเมินภายใต้กรอบ EdPEx ในระดับใด
Q6 : เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย มีมาตรฐานเทียบเท่า AUN-QA ระดับหลักสูตร
สากลหรือไม่
A6: AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย มีม าตรฐานเทียบเท่า AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล
เนื่อ งจากเป็น เพีย งการแปลเกณฑ์ จากภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ภาษาไทย เพื่ อเป็น แนวทางในการ
ดําเนินการ อีกทั้งผู้ที่เป็นวิทยากรนําของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย จะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรของสากล โดยในเบื้องต้น ทปอ. สนับสนุนการ
ดําเนินการและพัฒนาผู้ประเมินที่ได้ผ่านหลักสูตรที่มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ดังกล่าว อีกทั้งใช้
ระบบการประเมินเหมือนกับ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากลทุกประการ
อย่างไรก็ตามการประเมินด้วย AUN-QA ระดับหลักสูตร ภาคภาษาไทย ถึงแม้จะมีผลการดําเนินการ
โดยรวมถึง 4.0 คะแนน (ระดับคะแนนที่จะได้รับการรับรองหรือ accredited ในระดับสากล) ก็จะ
ยังไม่ได้รับการรับรองของ AUN-QA ระดับหลักสูตรสากล หากต้องการได้รับการรับรองจะต้อง
สมัครเพื่อขอรับการรับรองจาก AUN ดังนั้น การประเมินภาคภาษาไทยจึงเทียบได้กับการประเมิน
เพื่อประกันคุณภาพภายในให้เกิดการพัฒนา ส่วนการขอรับ accreditation จาก AUN เทียบได้กับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
Q7 : เหตุใดจึงยังต้องดําเนินการตาม องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
A7: เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็น
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การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ได้นําเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน จากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 [10] โดย สกอ. มาใช้ในการรับรองการ
ดําเนินการขั้นพื้นฐานของหลักสูตร โดยหลักสูตรที่ดําเนินการตามระบบ 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 ที่คู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [10]
กําหนดใช้เป็น SAR ระดับหลักสูตรแต่อย่างใด
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ภาคผนวก ก

โครงสร้าง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
CUPT QA

ผ-1

โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการดาเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจนผู้ให้ทุน/ผู้ว่าจ้ างวิจัย มั่นใจในผลผลิตของ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกากับดูแลของ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาจึ งจาเป็นต้ องมีระบบและกลไกเพื่ อให้ มั่น ใจว่ าการดาเนิน การใน
กระบวนการต่างๆดังกล่าวนั้นได้รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพตามลาดับชั้นบังคับบัญชาขององค์กร
ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้การสนับสนุนจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอต่อการบรรลุคุณภาพ ดังนั้น
CUPT QA ให้ความสาคัญกับแนวทางการประกันคุณภาพที่ผ่านมา ซึ่ งประกอบด้วย “ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” ประกอบด้วย
1) การนิยาม สร้าง สนับสนุน และสร้างความเข้าใจตรงกันในวัฒนธรรมคุณภาพ
2) การดาเนินการให้การประกันคุณภาพฝัง (embedded) ในระบบและสอดคล้อง (aligned) กับเป้าและ
วัตถุประสงค์ที่เฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
3) ระบบการบริหาร นโยบาย และวิธีดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในของหน่วยงาน
4) การอนุมัติ ตรวจติดตาม และทบทวนหลักสูตร ฯลฯ เพื่อการรับรองคุณภาพ
5) กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติให้เกิดผล และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ
6) การแสดงข้อมูลของสัมฤทธิผล การรับรองหลักสูตร และการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่ อ
สาธารณะ
โดยมี “หน่วยงานประเมิน/รับรองคุณภาพภายนอก” ในแผนภาพที่ 1
1) เป็นหน่วยงานอิสระที่พึ่งพาตนเอง
2) นิยามพันธกิจ เป้า และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
3) มีทรัพยากรบุคคลและด้านการเงินเพียงพอเพื่อดาเนินการ
4) เปิดเผยรายงานด้าน นโยบาย วิธีดาเนินการ การทบทวน และการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
5) มีเอกสารที่แสดงความชัดเจนถึง ระเบียบวิธีประเมิน กระบวนการ เกณฑ์การตัดสิน และกระบวนการ
ทักท้วง
6) มีการทบทวน ผลกระทบ และคุณค่าของกิจกรรมที่ตนดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และนาไปปรับปรุง
7) ทาวิจัยและให้คาแนะนาทั้งในส่วนของ
o การตรวจติดตาม (audit) หรือ
o การประเมิน (assessment) หรือ
o การรับรอง (accreditation)

ผ-2

ตามที่ป ระกาศว่าจะด าเนิ น การโดยทุ กฝ่ า ยที่เ กี่ยวข้ องได้ มีก ารท าความเข้า ใจตกลงกัน เพื่ อ “การ
ประเมินคุณภาพ” โดยพิจารณาประเมินจากเกณฑ์การประเมินเดียวกัน กับการประเมินเพื่อประกันคุณภาพ
ภายในภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนเองตามแผนภาพที่ 1 เพื่อ
1) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบันอุดมศึกษาตามรอบระยะเวลาที่สมเหตุสมผลพียง
พอต่อการดาเนินการเพื่อพัฒนาได้จริง
2) การกาหนดเกณฑ์ (criteria) การประเมินที่มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline)
o ระดับหลักสูตรเป็น minimum requirement
o พัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศตามความพร้อม
และความสมัครใจของแต่ละสถาบัน
ทั้งนี้ทั้ง 2 ระดับอาจใช้เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 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) การกาหนดให้มีเกณฑ์การยกระดับศักยภาพเพื่อความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพด้วย
ตนเอง หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและดาเนินการจนกระทั่งมีระบบบริหารการประกัน
คุณภาพตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น EdPEx หรือ TQA เป็นต้น สมศ. และสกอ. ต้องยอมให้
สถาบันการศึกษานั้นมีความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพตนเองและสาหรับหน่วยงาน
ภายในของตนเองมากขึ้นดังแสดงภาพโครงร่างเบื้องต้นในแผนภาพที่ 2
4) การพิจารณาข้อมูลป้อนเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
5) การดาเนินการประกันคุณภาพเองโดยสถาบันอุดมศึกษา (1st party assessment) และเพื่อรับการ
ประเมิน /การรั บ รองคุ ณภาพจากภายนอก (3rd party assessment) โดยเกณฑ์ ชุ ด เดี ย วกั น ตาม
จุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ*
6) การได้ ม าซึ่ ง ระบบและกลไกพั ฒ นาและคั ด เลื อ กผู้ ป ระเมิ น เพื่ อให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ผู้ ป ระเมิ น ได้
มาตรฐานใกล้เคียงกันที่สุดและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
7) การได้มาซึ่งขั้นตอนการประเมินที่ชัดเจนและนาไปสู่การบรรลุผลด้านคุณภาพตามจุดเน้นของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
8) การได้มาซึ่งกลไกการปิดการประเมิน (closing meeting) และกระบวนการทักท้วงที่นาไปสู่การได้มา
ซึ่ ง ค าแนะน า/ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามหมายและมี คุ ณ ค่ า ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามจุ ด เน้ น ของแต่ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษา
* ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง 2nd partyassessment เพราะเป็ น การประเมิ น โดยผู้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระบวนการ
โดยตรงซึ่งในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ไ ด้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในด้าน
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การเรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือนักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะในตัวบัณฑิตคือ
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศที่
ถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งใน 1st party assessment การประเมินตามเกณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมทุกด้านในเกณฑ์ข้อต่างๆกัน
ภายใต้โครงสร้างดังกล่าวบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
1) สถาบันอุดมศึกษา
 พัฒนาและดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน
 ทาให้มั่นใจว่ามีระบบบริหารคุณภาพที่ทางานอยู่ตลอดเวลา
 เก็บรวบรวมและส่งข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพและเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
 ให้ข้อมูลในฐานะ stakeholder เพื่อประโยชน์ต่อการกาหนดเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนว
ทางการประเมิน
2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 ก ากั บ ดู แ ลการเปิ ด หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ต ามแผนพั ฒ นา

การศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการในแต่ละช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรืออีกนัยหนึ่งเกิด alignment ในแนว vertical และวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นปัจจุบันและ
คุณภาพของหลักสูตรในสาขาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเปิดหลักสูตรซ้าซ้อน
อีกนั ย หนึ่ งเกิด alignment ในแนว horizontal ตลอดจนไม่ให้ เปิดหลั กสู ตรด้อยคุณภาพ
ตั้งแต่ต้นน้า
 สนับสนุนและดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรลุผลด้า นคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มี
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
o ใช้เกณฑ์ (criteria) การประเมินที่มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline)
o ให้ความรู้ สนับสนุน และช่วยสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความสามารถในการ
ประเมินตนเองตาม guideline ข้างต้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถทราบระดับ
คุ ณ ภาพของการด าเนิ น งานก่ อ นขอรั บ การประเมิ น /การรั บ รองจากหน่ ว ยงาน
ภายนอกตามรอบการประเมินที่สมเหตุสมผล
o หากพบว่าไม่บรรลุผลด้านคุณภาพที่ควรจะเป็นควรดาเนินการ
 วิเคราะห์หาสาเหตุและ
 ดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อนาไปสู่การ
- ให้การสนับสนุน หรือ
- ให้ความช่วยเหลือ หรือ
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- ให้ยุติการดาเนินการ
 ดาเนินการให้มีการประเมินการดาเนินงานภายในหน่วยงานและพัฒนาการดาเนินงานของ
ตนเองอย่างต่อเนี่องเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
3) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
 สอบทานหรือยืนยันคุ ณภาพ ตามเกณฑ์ การประเมิน หรื อตามบริบ ทการพัฒนาของแต่ ล ะ

สถาบั น การศึกษา โดยใช้เกณฑ์ (criteria) ที่มีลั กษณะเป็นแนวทาง (guideline) และเป็น
เกณฑ์ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ นการประกั น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเปิดกว้างยอมรับเกณฑ์ ที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นจริงตามที่สถาบันการศึกษาประเมินตนเอง
 ให้คาแนะนาที่มีความหมายและมี คุณ ค่าเพื่ อการพัฒนาสถาบัน การศึ กษาตามจุดเน้ น ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณา
o ให้การสนับสนุน
o ให้ความช่วยเหลือ
 พัฒนาโครงสร้างระบบการประเมินและผู้ประเมินอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
 ดาเนินการให้มีการประเมินการดาเนินงานภายในหน่วยงานและพัฒนาการดาเนินงานของ
ตนเองอย่างต่อเนี่องเพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
4) สภาวิชาชีพ
 ต้องดาเนินการในการประเมินคุณลักษณะ (competency) และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

อาชีพแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพนั้นโดยไม่ก้าวล่วงความมีอิสระในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
 ดาเนินการให้มีการประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการดาเนินงานของตนเอง
อย่างต่อเนี่อง
5) หน่วยงานกลางทาหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 ดาเนินการเก็บรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 สารวจข้อมูลและความเห็นเชิงคุณภาพของผลผลิตจากการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
 วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และน าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารที่ ต อบโจทย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ดาเนินการให้มีการประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการดาเนินงานของตนเอง
อย่างต่อเนี่อง
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รูปที่ ก.2 เกณฑ์การยกระดับศักยภาพเพื่อความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพด้วยตนเอง
(หมายเหตุ ลูกศรเส้นทึบหมายถึงการดาเนินการประกันคุณภาพภาคบังคับ และลูกศรเส้นประ
หมายถึงการดาเนินการภาคสมัครใจและการให้ความเป็นอิสระมากขึ้น)
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ภาคผนวก ข

วิวัฒนาการของ CUPT QA

ผ-8

การพัฒนา CUPT QA
ในการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพของ CUPT QA ซึ่ ง ย่ อ มาจาก The Council of the University
Presidents of Thailand Quality Assurance เป้าหมายคือเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางเพื่อสถาบันอุดมศึกษา
สามารถกาหนดกระบวนการบริหารการศึกษาและตัววัดของตนเอง หากเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนก็จะเป็นการดาเนินการภายใต้ภาระที่สมเหตุสมผลทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะและ
สถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
จากการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของ สมศ. สกอ. ทปอ. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ.ราชภัฏ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ (ทอมก) ร่วมกันหลายครั้ง และในคราวประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมมีมติให้แต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการกาหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ขอให้ครอบคุลม 7
ด้าน ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู /อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
ในที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารอภิ ป รายถึ ง เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx ว่าเป็นแนวทางที่จะทาให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันและยั่งยืน ตลอดจนมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ได้กับธรรมชาติที่แตกต่างกันของ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึก ษาตามแนวทาง EdPEx ต้องอาศัย
ความพร้อมของทั้ง สกอ. สมศ. และ ทปอ.
กอปรกับการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพควรเป็นการปลูกฝังอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกรณีศึกษาของสถานศึกษา
ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งแต่ละแห่ งนั้นใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีในการสร้ าง
วัฒนธรรมคุณภาพอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบ EdPEx
ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกฝ่ายอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมสู่ EdPEx เต็มรูปแบบนั้นตัวบ่งชี้สาหรับ
ใช้ในรอบปีการประเมิน 2558 (ปีการศึกษา 2557) เป็นต้นไปถูกพัฒนาโดยคานึงถึงกรอบแนวคิดของ 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
คุ ณ ภาพซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ระดั บ คณะและสถาบั น และระดั บ หลั ก สู ต รซึ่ ง ใช้ ชื่ อ “CUPT QA”
เช่นเดียวกับช่วงที่ 2 ถึงแม้จะมีการประเมินเป็น 7 ระดับ แต่เป็นการนาตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ. มาใช้จึงยังอยู่ในลักษณะของตัวบ่งชี้มากกว่าเป็นเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทาง
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ซึ่งหากมีการกล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะและสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น “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 เมื่อทุกสถาบันเสนอตัวบ่งชี้เลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมของแต่ละสถาบัน เข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้เลือก
ดังนั้น 8 ตัวบ่งชี้นี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ของ “3 พระจอม” ที่ถูกเลือกออกจากกลุ่มตัวบ่งชี้มาแล้ว) ทั้งชุดตัวบ่งชี้หลักและ
ชุดตัวบ่งชี้เลือกนั้นครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. สาหรับด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์นั้นจะระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
(Organizational Profile, OP รายละเอียดในคู่มือ EdPEx) ของแต่ละคณะ/สถาบัน ซึ่งข้อมูลใน OP เช่น วิสัยทัศน์
พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เป็นต้น จะถูกแปร (deploy) อยู่ในระบบงานในหมวดต่างๆ ของการดาเนินการ
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ภายใต้กรอบ EdPEx
ตัวบ่งชี้หลักใน CUPT Indicators เป็นตัวบ่งชี้ที่สถาบันในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก ตกลงที่จะใช้เหมือนกัน
เพื่อประโยชน์ ในการเทีย บเคีย ง (benchmarking) ในอนาคต ส่ ว นตัว บ่งชี้เลื อกถู กก าหนดขึ้ นเพื่ อ ให้ โ อกาส
มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม ทปอ . และ ทอมก ที่ มี บ ริ บ ทที่ ต่ า งกั น เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ จ ากั ด รั บ อย่ า ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (มร.) และมหาวิทยาลัยสงฆ์ สามารถ
กาหนดตัวบ่งชี้อื่นอย่างอิสระที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสถาบันตนเอง

รูปที่ ข.2 CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx (2013-2014)
อย่างไรก็ตามในอนาคตตัวบ่ งชี้หลายตัวจะไม่ปรากฎในการดาเนินการภายใต้กรอบ EdPEx เต็มรูปแบบ
เนื่องจากตัวบ่งชี้หลายตัวเป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งควรสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ และจะเป็นการลด
ภาระของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทารายงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
รูปที่ ข.2 แสดงถึงการบูรณาการเกณฑ์ CUPT Indicators ในระดับคณะและสถาบัน กับกรอบ EdPEx (ใน
รูปดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร กับหมวดหลักของการดาเนินงานระดับ
หลักสูตรคือหมวด 6 ของ EdPEx เท่านั้นความสัมพันธ์ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร กับหมวดต่างๆของ
EdPEx แสดงในรูปที่ ข.3)
ระดับหลักสูตร
ในการดาเนินการเพื่อบรรลุพันธกิจของคณะ/สถาบันคือการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ กับ
ประเทศนั้นกระบวนการหลักคือการดาเนินการในระดับหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ สกอ. ที่กาหนดให้มีการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และเพื่อให้บรรลุแนวทางการดาเนินการภายใต้กรอบ EdPEx
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ที่เป็นเกณฑ์ระดับสากลและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ASEAN University
Network Quality Assuarance (AUN-QA) เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่เป็นสากลโดยเกณฑ์พื้นฐานที่สุด
ที่ไม่เจาะจงสาขาใดจึงถูกพิจารณาเกณฑ์AUN-QA พิจารณาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรอย่างเป็นระบบจึง
เป็นแนวคิดที่จะบรรลุการดาเนินงานภายใต้กรอบ EdPEx (รูปที่ข.3) ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเมื่อมีการปรับเกณฑ์
EdPEx ใหม่สาหรับปี 2558 – 2559 (2015-2016) ด้วยฐานคิดเชิงระบบเดียวกันก็ยังสามารถบูรณาการได้ดังรูปที่ ข.4
นอกจากนี้หลักสูตรอาจเลือกเกณฑ์สากลที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาตนเองก็ได้ เช่น Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) ส าหรั บหลั กสู ตรด้ านวิ ศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) สาหรับหลักสูตรด้านบริหารและบัญชี เป็นต้น ซึ่งการขอรับ
การประเมินเฉพาะสาขานั้นมีกระบวนการที่ถูกกาหนดเป็นการเฉพาะจึงจะไม่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้เกณฑ์สากลใดทุกหลั กสูตรต้องดาเนินการตามองค์ ประกอบที่ 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
ดาเนินการให้หลักสูตรสัมฤทธิผลนั้นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องเข้าใจสาระหลักของเกณฑ์
ความเชื่อมโยงของการดาเนินการในหลักสูตรที่ถูกอ้างถึงในเกณฑ์ เกณฑ์ภาษาอังกฤษจะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษา จึงใช้ AUN ภาคภาษาไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้แปลเป็นภาษาไทย
โดย Board ของ AUN ส่วนเกณฑ์ภาษาอังกฤษสามารถ download ได้จาก internet ในคู่มือนี้นอกจากเกณฑ์
ภาษาไทยแล้วยังได้เพิ่ม “description” “explanation” และ “diagnostic questions” เพื่อความเข้าใจมากขึ้น
ในการพัฒนาผู้ระเมินและระบบการประเมินจะเป็นไปตามระบบของ AUN ทั้งนี้การประเมินโดยคนไทย
อนุมานได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพภายใน เป็นแบบ 1st party assessment ทาให้ทราบระดับการดาเนินงาน
ของหลักสูตรเพื่อการพัฒนา และหากหลักสูตรพร้อมสามารถขอรับการรับรอง (accreditation) จาก AUN ระดับ
สากลซึ่งเทียบได้กับการประเมินคุณภาพจากภายนอกหรือ 3rd party assessment ซึง่ เป็นเกณฑ์ชุดเดียวกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เกณฑ์ภาษาไทยของ AUN-QA และเพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรที่มี
อยู่เป็นจานวนมากจึงจะมีการดาเนินการอบรมผู้ประเมิน ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ทปอ. และ ทอมก โดยใช้
วิทยากรของ AUN เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ที่ใช้ภาษาไทยนั้น
o ในช่วงแรกเรียกว่า “AUN QA ภาคประเทศไทย”(รูปที่ ข.1) เพราะเกณฑ์แปลเป็นภาษาไทย
และประเมินโดยคนไทยกันเองเพื่อพัฒนา และเมื่อหลักสูตรใดพร้อมก็ไปขอรับการรับรองจาก
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AUN สากล แต่เกิดความเข้าใจผิดว่า “AUN QA ภาคประเทศไทย” จะมีมาตรฐานต่ากว่าระดับ
สากล
o ปัจจุบันจึงใช้ “AUN-QA ภาคภาษาไทย”(รูปที่ ข.1) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นความต่างใน
ภาษาที่ใช้เท่านั้น แต่มาตรฐานเดียวกันซึ่ง ณ ขณะนี้ (วันที่ 6 เมษายน 2558) ทปอ.ได้รับอนุมัติ
จาก Board ของ AUN ให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นภาษาไทยได้และอยู่ในระหว่าง
ประสานงานกับ AUN เพื่อจัดอบรมผู้ประเมินตามมาตรฐานของ AUN
ภารกิจที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการด้วยฐานคิดเชิงระบบระบบจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยใช้ CUPT
QA อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสมเหตุสมผลนี้ จะช่วยนาไปสู่การสร้างวัฒ นธรรมของการพัฒนาคุณภาพอย่ าง
ต่อเนื่องเป็นการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัย
กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกในจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ในรอบต่อไปนั้นจึงเป็นภาระที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาต่อการบรรลุคุณภาพการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้
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