


 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

(ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA) 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
กิตติกรรมประกาศ  
บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CUPT QA 1 

1.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า CUPT QA 1 
1.2 โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2 
1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 2 
1.4 สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 7 
1.5 กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 8 

1.5.1 การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 9 
1.5.2 การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 12 
1.5.3 การตรวจประเมินระดับสถาบัน 14 

บทที่ 2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 16 
2.1 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 
2.2 กรอบระบบคุณภาพ  17 
2.3 มาตรฐานคุณภาพ 18 
2.4การจัดการคุณภาพ 18 

บทที่ 3 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 20 
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับหลักสูตร 20 
3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 21 

องค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน 22 
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตาม AUN-QA ระดับหลักสูตร 30 
แนวคิดการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA 30 
ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 32 

บทที่ 4 การประกันคุณภาพคณะและสถาบัน 35 
4.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 35 
4.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 36 

องค์ประกอบ 1 โครงร่างองค์กร 38 
องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 43 
      ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน 80 

4.3 ค าอธิบายการด าเนินการในระดับงานต่าง ๆ เพื่อตอบเกณฑ์ระดับคณะ/สถาบัน 91 
ตารางแสดงการด าเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/
สถาบัน 

92 

รายการอักษรย่อ 94 
เอกสารอ้างอิง 95 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

คู่มือฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ .) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ (ทอมก) ภายใต้ชื่อ Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance 
(CUPT QA) และเป็นฉบับปรับปรุงจากฉบับน าร่องในปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์และระบบการประเมิน
คุณภาพที่ประยุกต์แนวคิดของการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

ในระดับหลักสูตรของระบบ CUPT QA ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assur-
ance (AUN - QA) ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) มุ่ง
สัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับที่มี World Class เป็นระดับสูงสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomics) 
หลักสูตรจึงต้องค านึงถึงและท าให้มั่นใจว่าบัณฑิตจากหลักสูตรหนึ่ง ๆ มี Competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงนั้น อีกทั้งการที่ AUN – OA มีลักษณะเป็นเกณฑ์ (Criteria) ที่ก าหนดเพียงแนวทาง (Guideline) 
เพ่ือการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตตาม ELO ของหลักสูตรหนึ่ง ๆ ดังนั้นแม้ภาวการณ์จะ
เปลี่ยนแปลงไปสังกัป (Concept) ของเกณฑ์ยังคงอยู่ การปรับเกณฑ์จะเป็นเพียงการลดหรือจัดกลุ่ม Sub-
criteria ใหม่เพ่ือให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ยังคงไว้ซึ่งสังกัปเดิมเมื่อรวมกับการ
ตั้งเป้าหมายระดับ World Class เป็นมิตรต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่ความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล 

โดย AUN-QA ในระบบ CUPT QA นั้น จะต่างกับ AUN-QA สากลเพียงเรื่องของการเขียน SAR ด้วย
ภาษาไทย (ซึ่งหลักสูตรที่มีความพร้อมเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถด าเนินการได้) คู่มือ CUPT QA ฉบับปี
การศึกษา 2558 นี้จะอ้างอิงระบบการประเมินระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA โดยอ้างถึงการใช้
เกณฑ์ตาม AUN-QA “Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0” ซึ่งเป็นเล่ม
ใหม่ โดยไม่ได้น าเนื้อหาเกณฑ์ในรายละเอียดใส่ไว้ในเล่มด้วยเนื่องจากสามารถ Download ผ่านช่องทาง  
Internet ได้ง่าย 

ถึงแม้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ CUPT QA จะใช้แนวทางของ AUN – 
QA ทุกหลักสูตรยังคงต้องด าเนินการตามองค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศข้อบังคับต่าง ๆ 
เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น ตลอดจนน าเสนอต่อสาธารณชนใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร CUPT QA ยังครอบคลุม
ถึงการใช้เกณฑ์อ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาหนึ่ง ๆ นอกเหนือไปจาก AUN 
QA อีกด้วย ซึ่งเนื้อหาของเกณฑ์เหล่านั้นและระบบการประเมินไม่ได้ถูกรวมในคู่มือฉบับนี้แต่สามารถศึกษา
และ Download ผ่านช่องทาง Internet ได้เช่นกัน 

ในระดับคณะและสถาบันนั้น ด้วยตระหนักว่าสถาบันการศึกษามีการด าเนินกิจการได้โดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
การประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา จึงควรมีการค านึงถึงความมุ่งหมาย
และหลักการการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การด าเนินการตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางของ Educa-
tion Criteria for Performance Excellence (EdPEx) จึงเหมาะกับความหลากหลายของบริบทของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพ่ือประกัน



คุณภาพและรับการประเมินตามกรอบ EdPEx นั้น CUPT Indicators จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดย CUPT In-
dicators ในคู่มือส าหรับปีการศึกษา 2557 ได้รับการพัฒนาจากตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ สกอ. และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ 
สมศ. เพ่ือการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (Organizational Pro-
file : OP) ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาให้เกิดคุณภาพและเพ่ือสามารถเลือกใช้ได้ตามพัฒนาการของแต่ละ
สถาบัน CUPT QA จึงมีให้เลือก 2 แบบคือ CUPT QA1 เป็นการเลือกใช้ CUPT Indicators และ CUPT QA2 
เป็นการเลือกใช้ EdPEx เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/สถาบันในคู่มือฉบับปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อลดความซ้ าซ้อน ตลอดจนปรับตัวบ่งชี้เลือกบางตัวเป็นตัวบ่งชี้หลักเพ่ือให้สถาบันที่ใช้ได้เน้นพัฒนา
ระบบที่ส าคัญในหมวดต่าง ๆ ของ EdPEx มากขึ้น ทั้งนี้เป็นการปรับบนมาตรฐานของการถอดบทเรียนจาก 5 
มหาวิทยาลัยน าร่องในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ส าหรับระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. โดยการประเมิน
มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช้ CUPT QA1 หรือ 
CUPT QA2 มีความตั้งใจให้การประเมินเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1st Party และ 3rd Party Assessment 
และถึงแม้ว่า CUPT Indicators จะมีชื่อเรียกเป็นตัวบ่งชี้ แต่วิธีการประเมินคุณภาพเป็นการประเมินเชิงระบบ 
7 ระดับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA จึงเป็นการเปลี่ยนจากการ Audit 
ตามข้อก าหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น Assessment เป็นก้าวเดินแรกที่ช่วยในการพัฒนาไปสู่การประเมิน
แบบ EdPEx 

การเลือกระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะและสถาบันได้เองโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากลนี้ ท าให้การประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการด าเนินงานของ
องค์กรที่มีอยู่ ตลอดจนความสอดคล้องกันของเกณฑ์ระดับหลักสูตรและตัวบ่งชี้ ระดับคณะและสถาบันที่
คาดหวังว่า 1st และ 3rd Party Assessments จะสามารถใช้เป็นชุดเดียวกัน ส่งผลให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับการประเมินเป็นภาระที่สมเหตุสมผลและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่พึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอุดมศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัย
สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) ที่เล็งเห็นความส าคัญของระบบประกัน
คุณภาพอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของแต่ละสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลิตบุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างตอบสนอง
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

 คู่มือฯ ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. และ ทอมก คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น และ
การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแรงกาย และแรงใจของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. และ ทอมก นับเนื่อง
ตั้ งแต่การระดมความคิดเห็น ในการสัมมนา “การพัฒนาตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา” ของคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ทปอ. เมื่อ
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานตาม
ระบบ CUPT QA ของสถาบันอุดมศึกษาน าร่องในการน าระบบ CUPT QA มาใช้ในปีการศึกษา 2557” ของ
คณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ. (CUPT QA Committee) เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 
2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่ยังประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา CUPT QA 

 
1.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า CUPT QA 

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามลําดับนั้น  ได้กํ าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ือประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่ ง เป็นภาระสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้
ตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
(ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือฉบับนี้สั้น ๆ ว่า “คณะทํางานฯ”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม 

กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ระบุว่า “...การประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง......และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก จึงเห็นควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. และ ทอมก และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาก
ที่สุดและเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน คณะ
ทํางานฯ จึงได้พิจารณาจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน และรวมเรียกว่า 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 ที่คณะทํางานฯ ได้พัฒนาขึ้น โดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพ่ือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการทํางานซ้ําซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่คํานึงถึงแนวทางของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) มุ่งสู่การดําเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

โดยในปีที่ผ่านมามีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันเป็น
มหาวิทยาลัยนําร่อง ทั้ง 3 สถาบันจึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปี
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การศึกษา 2557 ขึ้น โดยภายหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมเป็น
หนึ่งใน 5 สถาบันนําร่องที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557  

ทปอ. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้ประเมินระดับคณะ/สถาบัน และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ CUPT 
QA โดยทั้ง 5 สถาบันนําร่องได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และได้รับการ
ประเมินด้วยระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557 (ช่วงเวลาประเมิน กันยายน-พฤศจิกายน 2558) โดย 
ทปอ. ได้รับข้อมูลหลังการประเมิน เพ่ือนําข้อมูลและคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 

 
1.2 โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

CUPT QA ให้ความสําคัญการประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณาจาก
หลักการของการดําเนินการประกันคุณภาพที่มีการดําเนินการทั่วไป การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการประเมินแบบ 1st Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่งดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ เอง
ส่วนการรับการประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเป็นแบบ 3rd Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่ง
หน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเป็นการ
ประเมินโดยเกณฑ์ชุดเดียวกันส าหรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอกตาม
จุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ 

หมายเหตุ 2nd Party Assessment เป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการโดยตรง ซึ่งในกรณี
ของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในพันธกิจด้านการ
เรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะในตัวบัณฑิต
คือผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากร
ของประเทศท่ีถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งใน 1st Party Assessment 
การประเมินตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้แล้วใน
เกณฑ์ต่างข้อกันหรือข้อเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับของเกณฑ์ 

 
1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 

แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 ยังคงแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ของฉบับปีการศึกษา 2557 ที่สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ (Core Transferable Competence) ที่บัณฑิตจําเป็นต้องมีเพ่ือประสบความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิตภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม นิยามหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง
บ่อยคือความตรงต่อเจตนารมณ์ (Fitness for Purpose) [3, 4] ในความหมายนี้คุณภาพที่ดีหมายถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิตจึง
ขึ้นกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามั่นใจว่าตนเองจะได้รับ
ความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
มั่นใจว่าบัณฑิตทีร่ับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได้รวมทั้ง
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สังคมเกิดความพึงพอใจและความม่ันใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อสังคม การจะทําให้เกิดการประกัน
คุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัยตั้งแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็น
การประเมินปัจจัยเหล่านี้และประเมินผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพทั่วไปจึงนิยมที่
จะประเมินใน 3 มิติหลัก (Dimension) คือ มิติปจัจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

ในมิติปัจจัยนําเข้า ตัวอย่างตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรทางวิชาการ และคุณภาพของ
นักเรียน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ในมิติกระบวนการ คุณภาพ
ประเมินจากหลักสูตร ขนาดห้องเรียน ชั่วโมงที่สอน คุณภาพของการสอน บรรยากาศการวิจัยและการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้และการป้อนกลับผลประเมินเพ่ือทําการ
ปรับปรุง เป็นต้น ในมิติผลผลิต ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่ถูกประเมิน ได้แก่ ความสามารถของบัณฑิต อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการจ้างงาน ผลการวิจัย/บริการวิชาการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ มีการแข่งขัน
รุนแรง สิ่งที่ท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของแรงงานทั่วโลกทําให้บัณฑิต
ต้องมีความสามารถสูงขึ้น ความต้องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งจากผู้ประกอบการ 
ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการหลากหลายและจําเพาะเจาะจงมากขึ้น มี
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรเกิดขึ้นจํานวนมาก การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจํานวนมากเกินความต้องการ
ของตลาดในขณะที่ขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านเทคโนโลยีเฉพาะที่มีความยาก ปัญหาบัณฑิตไม่
สามารถประยุกต์ความรู้ในงานจริง ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขาดความรู้ในบริบทรอบตัวและขาดทักษะทางภาษาทําให้ไม่สามารถแข่งขัน ไม่
สามารถสื่อสาร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต 
บัณฑิตจึงต้องมีทักษะที่เหมาะสม [5] อีกท้ังต้นทุนของอุดมศึกษาที่สูงขึ้นแต่งบประมาณจากรัฐลดลง ทั้งหมดนี้
เป็นปัญหาที่สถาบันการศึกษาจะต้องเผชิญและปรับตัวเป็นอย่างมากเพ่ือให้มั่นใจว่าบัณฑิตมี Competence 
เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ มากข้ึน และมีความซับซ้อนมากขึ้น 

จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีการนําหลักการการบริหารที่ เป็นเลิศมาใช้สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Educational  
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและนํามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 และริเริ่มโครงการนําร่องตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx 

เกณฑ์ EdPEx [6] แบ่งเป็น 7 หมวดสําคัญ ได้แก่ หมวดการนําองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์ ทั้ง 7 หมวดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศจึงต้องพิจารณาดําเนินงานเชื่อมโยงแต่ละหมวดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ลักษณะที่เป็นเกณฑ์ซึ่งให้เพียงแนวทาง (Guideline) ดําเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ตามที่สถาบันการศึกษากําหนดของ EdPEx จึงเหมาะกับการที่สถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันอันเนื่องมาจาก “สถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของบัณฑิต 
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ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและประเทศที่ต่างกัน เพ่ือช่วยให้สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได้สอดคล้องกับบริบทของ
ตนเอง 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารงานขององค์กรหนึ่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาในการดําเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ EdPEx ก็
เช่นเดียวกันไม่สามารถดําเนินการให้ได้ถึงระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้ น [8] แต่การตรวจประเมิน
เพ่ือการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษายังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเดินหน้าพัฒนาไปในแนวทางที่ประสงค์ได้โดยมีภาระที่สมเหตุสมผลและไม่ขัดกับข้อจํากัดด้าน
กฎหมาย คณะทํางานฯ จึงพิจารณาและเห็นด้วยกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่
เป็นการดําเนินการหลักในการผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพ่ือ
การบริหารงานให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ระดับหลักสูตร 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหลักสูตรต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกปี ตลอดจนนําเสนอต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังคงการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช้
เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถ
ประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระสําคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome (ELO) 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพ่ื อให้
มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบันฑิตที่มี Competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพ
การศึกษาโดยตรง โดยระบบ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 นั้นจะใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ AUN-QA 
Version 3.0 [11] โดยหลักสูตรสามารถเลือกเขียน SAR เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความต้องการ
และบริบทของหลักสูตร  

ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ  
World Class ในระดับที่ 7 ซึ่งถึงแม้การไปสู่ระดับ World Class จะเป็นเรื่องยาก แต่โดยหลักการของการ
ประกันคุณภาพนั้นการตั้งเป้าหมายไว้สูงสะท้อนถึงปรัชญาที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้เกณฑ์ (Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (Guideline) สําหรับการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพ่ือความทันสมัย
เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมากเป็นการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานคิดเชิง
ระบบนี้เองเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการดําเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้อย่าง
ลงตัวดังรูปที่ 1-1 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
ลําดับชั้นดังรูปที่ 1-2 จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของ พรบ.
การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง...และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1]  
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- 

ระบบ 
ปฏิบัติการ 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

โครงร่างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

รูปที่ 1-2 การดําเนินการและการให้การสนับสนุนที่เป็นไปตามนโยบายตามลําดับชั้นการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ค่านิยมหลัก 

 

กลยุทธ์ 
การน า
องค์กร 

ลูกค้า 

บุคลากร 

ผลลัพธ์ บูรณาการ 

ELO 
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ภายใต้ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แล้ว
หลักสูตรยังสามารถใช้เกณฑ์อ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น Association 
to Advance Collegiate Schools of Business(AACSB) Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 

ระดับคณะและสถาบัน 
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdPEx นั้นต้องใช้เวลาสั่งสมความพร้อม CUPT Indicators จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรับ
การประเมินประจําปีก่อนที่จะดําเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจาก CUPT Indica-
tors จากฉบับปีการศึกษา 2557 

ระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. โดยการประเมินมีทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ CUPT  
Indicators การประเมินจะเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1ST Party Assessmentและ 3rd Party Assess-
ment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งชี้แต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี 7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-QA 
เป็นการเปลี่ยนจากการ Audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น Assessment เป็นแนวทาง
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับคุณภาพท่ีดําเนินการอยู่ และนําไปบริหารเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพสู่ระดบัที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

เกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ / สถาบัน (CUPT Indicators) 
ในการดําเนินงานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA  ให้พิจารณาดําเนินการ

ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx และ  
2. ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาต่อเนื่องมากจาก CUPT Indicators ในฉบับปี
การศึกษา 2557 โดยสามารถใช้และเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจากข้อมูลของ CUPT Indicators ฉบับปีการศึกษา 
2557 

 
คุณลักษณะของ CUPT Indicators 

 ตัวบ่งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
ดังรูปที่ 1-3  

 ตัวบ่งชี้บางตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 
 ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้สําหรับ Benchmarking 
 ตัวบ่งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (Ranking) ระดับสากล ได้ทําให้สามารถนํา

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจ
ว่าในระดับสากลด้วย 

 การประเมินตัวบ่งชี้จะมีทั้งการประเมินในเชิงปริมาณและการประเมินในเชิงคุณภาพ 
 แม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ก็ตาม การประเมินเป็นการประเมิน 7 ระดับ ใช้รูปแบบ 

Assessment แทนการ Audit เพ่ือเน้นให้ทราบสถานภาพที่นําไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดย
ระดับ 7 เป็นระดับ World Class โดยพิจารณาทั้งการดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด และผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินการ 
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หมายเหตุ  C หมายถึง ตัวบง่ช้ีหลัก (Core) และ S หมายถึง ตัวบ่งช้ีเลือกตามบริบท (Selective) ในระดับคณะ/สถาบัน 
 

รูปที่ 1-3 การบูรณาการระหว่าง CUPT Indicators กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
1.4 สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

1.  จากแผนภาพในรูปที่ 1-4 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามประกาศเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ทุกปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558) 

 องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม 
เช่น AACCB ABET เป็นต้น โดยหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย 
1 ครั้งในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ปี เช่น 5 ปี ให้มีการประเมินอย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบ 6 ปี 

 ระดับคณะและสถาบัน 
 องค์ประกอบที่ 1 : โครงร่างองค์กร (ตามแนวทาง EdPEx) 
 ใช้ CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx เพ่ือการพัฒนาสู่การประเมินภายใต้

กรอบ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
 รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน 

- กรณีใช้ CUPT Indicators ต้องรับการประเมินคุณภาพทุกปี 
- กรณีใช้ EdPEx เต็มรูปแบบต้องรับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
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รูปที่ 1-4 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

 
2. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/ประเมิน/ทวนสอบ

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน 
3. ทปอ. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด

ในช่วงต้น ถอดบทเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สกอ. สู่การนําไปใช้เป็นหนึ่งในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของประเทศต่อไป 

4. สกอ. ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ และ
พิจารณาใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA   

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และ สมศ. ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนว
ทางการติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตามระบบที่ 
CUPT QA กําหนด 

หมายเหตุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET AACSB ฯลฯ สามารถบูรณาการภายใต้
กรอบ EDPEX เนื่องจากมีฐานคิดเชิงระบบและมุ่งเน้น Learning Outcome เช่นเดียวกัน 

 
1.5 กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  

การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ด้วยกัน คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการ
ตรวจประเมินระดับสถาบัน 

 
 
 

 กพร. สมศ. สภาวิชาชีพ 

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

CUPT QA1 CUPT QA2 

CUPT Indicators 
Organizational Profile 
+ Core Indicators 
+ Selective Indicators 

EdPEx 
 

องค์ 1  
การก ากับ 
มาตรฐาน 

 

องค์ 1  
การก ากับ 
มาตรฐาน 

 

ระ
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ูตร
 

ระ
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าบ
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13 ตัว 
บ่งชี้ 
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สกอ. 
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เกณฑ์ 7 

ด้าน 
20 ตัว 
บ่งชี ้

AUN-QA 
หรือ 

เกณฑ์ระดับสากลอ่ืน 

 
องค์ 2-6 

 

องค์ 1  
การก ากับ
มาตรฐาน 
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1.5.1   การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
 ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกป ี
 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
 ควรดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน

การตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ก. กลุ่มหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรในรอบปี

การศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย

ประธาน (Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
หลักสูตร โดยมีจํานวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่
หลักสูตรสังกัดอยู่อย่างน้อยร้อยละ 50 และอย่างน้อยหนึ่งคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

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

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
หลักสูตรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่รับประเมิน และเคยมีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรมาก่อน 

 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 ให้คณะกรรมการชุดนี้สอบทานตามองค์ประกอบที่ 1 และตรวจประเมินในส่วนที่

ดําเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
**หมายเหตุ หากต้องการให้ สกอ. เผยแพร่หลักสูตร ให้ดําเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ข. กลุ่มหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปี
การศึกษา (ในกรณีที่สถาบันไม่มีระบบสอบทานหรือ Monitoring System สําหรับ
หลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร) 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน 
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่

เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจาก
ภายในคณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร 
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 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ในการตรวจฯ เป็นต้น 

 ให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 โดย
คณะกรรมการ 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

หมายเหตุ: หากสถาบันมีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งจะ
เป็นความรับผิดชอบในระดับสถาบันหนึ่ง ๆ คณะกรรมการประเมินทําหน้าที่ประเมิน
ตามแนวทาง AUN-QA เท่านัน้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน

และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกําหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน 
 สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้รายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อน
กําหนดตรวจอย่างน้อย 15 วัน 

 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน และไม่เคยเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-
QA ระดับหลักสูตร ให้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยรายงานข้อมูล
เท่าที่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร แต่เคยเข้ารับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มาก่อน ให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
นําเมื่อครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
และปรับ Program Profile ให้ทันสมัยเพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญของ
หลักสูตรสู่สาธารณะ 

 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได ้
 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 

สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิผน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้ดําเนินการตาม
รูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) [11] โดยใช้เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting)  
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 การตรวจเอกสาร 
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 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนนิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

 การเยี่ยมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 
สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะรับการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 

1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) เท่านั้น ไม่มี
การเข้าเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ

ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ 
สําหรับหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา ให้รายงาน 

ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ 
ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลัง
สิ้นสุดการตรวจฯ 

การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online 
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
นําเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระสําคัญ จากรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของภาควิชาหรือ
คณะโดยระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
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รูปที่ 1-5 การเผยแพร่สาระสําคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 
(หากใช้ Version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ คือ 2.1 ถึง 2.11) 

 
1.5.2  การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 
 ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจ ฯ 

ระดบัสถาบัน 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 
คนกรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมี
จํานวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่  ทปอ. เห็นชอบและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือ
ระบบอ่ืน ๆ มาก่อน 
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 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่
ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน 

 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators 

ระดับคณะ 
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการตรวจฯ 

 
ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย 
 พิธีเปิด (Opening Meeting) 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเยี่ยมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตาม

ข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่าง
เหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า (Closing Meeting) 

 
รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการ

ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

 
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด 
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1.5.3  การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators) 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1 

คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู้ประเมินที่มา
จากภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่  ทปอ. เห็ นชอบและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือ
ระบบอ่ืน ๆ ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไปมาก่อน 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน 

 สถาบันที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators 
ระดับสถาบัน 

 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการตรวจฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1-6 ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน 
กับข้อมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 1 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

OP สถาบัน 
CUPT Indicators 

 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

องค์ 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค์ 2 AUN-QA 

 

องค์ 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค์ 2 AUN-QA 

 

องค์ 1 กํากบัมาตรฐาน 
องค์ 2 AUN-QA 

 

Data  Flow 
 

SAR for 
CUPT 
สถาบัน 

SAR for 
CUPT 
คณะ A 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 1 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 2 

SAR for 
CUPT 
คณะ B 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วย 
 พิธีเปิด (Opening Meeting) 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเยี่ยมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตาม

ข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่าง
เหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Closing Meet-
ing) 
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการประเมิน

สามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้ง
คะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งนี้
ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

ทั้งนี้  หากสถาบันจําเป็นต้องใช้คะแนนการประเมินภาพรวมเพ่ือแจ้งต่อ ก.พ.ร. (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ให้คณะกรรมการประเมินสรุปคะแนนภาพรวมของสถาบันเพ่ือใช้ในการ
รายงานต่อไป 

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

กําหนด 
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บทท่ี 2 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทําการประเมนิผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การดําเนินการที่ผ่านมา พบว่า ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ได้กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ือ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่งเป็นภาระสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และรวมเรียกว่า Council of the University Presidents Quality As-
surance (CUPT QA) เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ 
ทปอ. และ ทอมก และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากท่ีสุดและเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล 

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 โดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระ
ที่เกิดจากการทํางานซ้ําซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่คํานึงถึงแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุ่งสู่การดําเนินการตาม
แนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะสมาชิกของ ทปอ. และ ทกมอ. โดยสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงมีมติ เห็นชอบนําระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยทักษิณ มี ข้อบังคับ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภ าพ
การศึกษา พ.ศ. 2558 โดยกําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือเกื้อหนุนให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และจุดเน้น ตามสาระในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และให้มีสาระอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาคม ครอบคลุมบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เสรีภาพทางวิชาการ 
3. ความอิสระและความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
4. มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน

วิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร 
 

2.1 กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - Quality Assurance Framework: 

TSU - QAF) พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ กรอบระบบคุณภาพ (Quality System Framework : QSF) มาตรฐานคุณภาพ (Quality  Stand-
ard : QS) และการจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) ซึ่งทั้ง 3 ส่วน มีความจําเป็นในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีความเชื่อมโยงกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 2-1 กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - QAF) 
 
2.2 กรอบระบบคุณภาพ 

กรอบระบบคุณภาพ ตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 กําหนดตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)  
กรอบระบบคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าง
น้อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การนําองค์กร 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า   

กรอบระบบคุณภาพ 

(Quality System Framework : QSF) 

การจัดการคุณภาพ 

(Quality Management : QM) 

มาตรฐานคุณภาพ 

(Quality Standard : QS) 
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4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ์ 

 
2.3 มาตรฐานคุณภาพ  

มาตรฐานคุณภาพ คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการให้บรรลุ ต้องสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืน 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 
QA  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร ดําเนินการใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
- องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการทุกปีตลอดจนนําเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม  
- องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network - 

Quality Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร จํานวน 11 ตัวบ่งชี้  
2. ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

CUPT QA  ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  
- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามแนวทางของ EdPEx  
- ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้  

 ทั้งนี้ การประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือกขึ้นอยู่กับพันธกิจหลักของแต่ละส่วนงาน ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 

3. ระดับสถาบัน ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA เช่นเดียวกับส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  

- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx  
- ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้  
- ตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้  

 
2.4 การจัดการคุณภาพ  

การจัดการคุณภาพ คือสิ่งที่ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 

พฤศจิกายน 2558 มีมติ เห็นชอบนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

2. การก าหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยประกาศแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นปีการศึกษา 



19 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นปี

การศึกษา และดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

4.  การติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และนําเสนอผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อไป 

5. การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี หมายความว่า รายงานผลสัมฤทธิ์การ

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารายปี ซึ่งถือเป็นรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

6.  การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายความว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่รายงานในรายงานการประเมิน
คุณภาพประจําปีของมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร 

7.  อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด 
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บทท่ี 3 
การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร CUPT QA 

 
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะดําเนินการด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจํา เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ํา และจะนําข้อมูลจากการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และสกอ. สามารถสอบทาน
ข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน จะดําเนินการเป็นประจําทุกปีและนําผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับ
คณะ/สถาบัน 

2) องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะดําเนินการ
ด้วยการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] หรือเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติเช่นเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ดําเนินการประเมินองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนาตามรอบของระบบ
สากลที่ได้เลือกใช้ และดําเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จําเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงานเลขานุการของ AUN การเลือกดําเนินงาน
ตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอ่ืน ๆ ในองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนานี้เป็นไปเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สากลอ่ืน ๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิด Mobility 
ในภาคการศึกษา 

โดยการดําเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนี้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมี
พัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยใน
ตลาดโลก 
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3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร CUPT QA 
 

องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม AUN.1  Expected Learning Outcomes 
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] AUN.2  Program Specification 
 AUN.3  Programme Structure and Content 
 AUN.4  Teaching and Learning Approach 
 AUN.5  Student Assessment 
 AUN.6  Academic Staff Quality 
 AUN.7  Support Staff Quality 
 AUN.8  Student Quality and Support 
 AUN.9  Facilities and Infrastructure 
 AUN.10 Quality Enhancement 
 AUN.11 Output 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่ง  คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง  ๆ พ.ศ. 2558 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้ 
สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ . 
2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว สําหรับ
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช้เกณฑ์กํากับมาตรฐาน 11 ข้อ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ ทั้งนี้สําหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จะพิจารณาการกํากับมาตรฐานใน 11 
ข้อเช่นกัน แต่ใช้รายละเอียดตามที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์แทน 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1 .  จํ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตร ไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่ น้ อยกว่ า  5  คน  และ เป็ น
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า เ กิ น ก ว่ า  1 
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ จํ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้ อยกว่ า  5  คนและเป็น
อาจารย์ประจํ า เกิ นกว่ า  1 
หลักสู ตรไม่ ได้  และประจํ า
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กําหนดว่า 
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตรพหุวิทยาการ (Mul-
tidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่
แล้ว 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับปริญญา
เอก หรือ ปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค.2557 กําหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง

วิชา/กลุ่มวิชาชีพกําหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร  ห รื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิดชอบหลักสู ตร หรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  ห รื อ ดํ า ร ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 
คน 

 

4 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิ ป ริญญา โทหรื อดํ า ร ง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิ ภ ายนอกสถาบัน  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

หลั กสู ต รปริ ญญา โท  ตามบั นทึ ก
ข้อความที่ ศธ0504(4)ว867 กําหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัย จึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจํ าหลักสู ตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
รับปริญญา 
 

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 1.  เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.  มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.   เป็นอาจารย์ประจํ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2.  มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

- ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ร ณี อ า จ า ร ย์
เ กษี ยณอายุ ง านหรื อลาออกจาก
ราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้า
มาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้
โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร จ้ า ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย คือ มีสัญญาจ้างที่ ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
กํ าหนดภาระงานไว้ อย่ า งชั ด เจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2 )  “อ า จ า ร ย์ เ กษี ย ณ อ ายุ ง า น ” 

สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
6 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 1 .  เ ป็ น อาจา รย์ ป ร ะจํ าห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.  เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อก ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช้ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

แนวทางบริ ห า ร เ กณฑ์ มาตรฐ าน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากร ที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการผู้ เ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่ จะ เป็นอาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ป ร ะ จํ า ใ น ส ถ า บั น เ ท่ า นั้ น  ส่ ว น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วม อาจ เป็น
บุคลากรประจําสถาบันที่มีความรู้ความ
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์สู ง ใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ํา
กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สํ านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ทยานิพนธ์  ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ 
ไ ป โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า
สถาบั น อุดมศึ กษา  และต้ อ งแจ้ ง
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา ให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 

 1 .   อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ า ก ว่ า รองศาสตราจารย์ ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่ มี คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิ ช าการ ไม่ ต่ํ า ก ว่ า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่ สัม พันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ (Pro-
ceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
ก รรมการภายนอกมาร่ ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
การจดทะเบียนสิทธิบั ตร หรืออนุ
สิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กา รค้ น คว้ า อิ ส ร ะ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 
 
การค้นคว้าอิสสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 
คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท
ให้ เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เ ก ณฑ์ ม าต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ .  2548 ข้อ 10 
กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
หลั กสู ต ร ใดมี อ าจ ารย์ ป ระจํ าที่ มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุน
วิจัยและเครื่ องมือวิจั ย รวมทั้ งผู้ ที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้า อิสระในระดับ

 มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี
ผ ล ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
1 1 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้ อง ไม่ เ กิ น  5  ปี  ( จะต้ อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุง ให้ เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สภาบัน เ พ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลั ย /สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 กําหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”
ทั้งนั้น ให้ดําเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์และให้รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 พร้อมเหตุผลและการดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบผลการประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสตูร 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์จาก Guide to AUN  

Quality Assessment at Programme Level Version 3.0 [11] เป็นเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นที่
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 3.0 [11] 
ซึ่งปรับเกณฑ์เดิมใน Version 2.0 [10] จํานวน 15 เกณฑ์ เหลือ 11 เกณฑ์ โดยยังคงสาระสําคัญเดิมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรที่ใช้เพ่ือการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรที่พัฒนา SAR โดยใช้เกณฑ์ของ Version 2.0 จะ
สามารถปรับเป็น SAR ตามเกณฑ์ได้ทันทีดังแสดงในตารางความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ใน Version 2.0 ไปยัง 
Version 3.0 ดังนี้ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Programme Level Version 2.0 และ 3.0 [11] 

AUN-QA Version 2.0 AUN-QA Version 3.0 
1. Expected Learning Outcomes 1. Expected Learning Outcomes 
2. Programme Specification 2. Programme Specification 
3. Programme Structure and Content 3. Programme Structure and Content 
4. Teaching and Learning Strategy 4. Teaching and Learning Approach 
5. Student Assessment 5. Student Assessment 
6. Academic Staff Quality 6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 7. Support Staff Quality 
8. Student Quality 

8. Student Quality and Support 
9. Student Advice and Support 
10. Facilities and Infrastructure 9. Facilities and Infrastructure 
11. Quality Assurance of Teaching and 

Learning Process 
10. Quality Enhancement 

12. Staff Development Activities 6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 

13. Stakeholders Feedback 10. Quality Enhancement 
14. Output 

11. Output 
15. Stakeholders Satisfaction 
 
แนวคิดการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning  
Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจําเป็น (Needs) ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในหลักสูตรและข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น 
ข้อกําหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อกําหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 
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1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา 
2. คณาจารย์ นักวิจัย 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
4. ผู้บริหาร 
5. บัณฑิต ศิษยเ์ก่า 
6. ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต 
ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ดําเนินการโดยนํา ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น

เป้าหมายหลักของการดําเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้กําหนดไว้ เกณฑ์จะกําหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้อกําหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme  
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching 
and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่
กําหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate  
Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-1 โมเดลเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA Version 3.0 [11] 
 
การบริหารจัดการคณาจารย์ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) นิสิต

นักศึกษาและส่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities & 
Infrastructure) ล้วนแล้วแต่เป็นการดําเนินการสําคัญที่ส่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนา

    

Stakeholders Needs 
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ให้คุณภาพของการดําเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) 
ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของ
เอกสาร [11] ดังต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับของ AUN QA [11] 
Rating Description 

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

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

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

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

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

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

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

(QA Practice) ตามเกณฑ์ หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว่าได้ดําเนินการถึงในระดับใด ตั้งแต่ ระดับ
ไม่เพียงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรือ ยังไม่ได้ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนด ไม่มีแผนงานไม่มีหลักฐานว่าได้
ดําเนินการตามเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐานว่าได้ดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลการดําเนินการที่สม่ําเสมอตามคาดหวัง 

ทั้งนี้ในการประเมินจะเป็นการตรวจหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับการดําเนินการต่าง  ๆ โดยจะ
ไม่ใช่การตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารสําคัญและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ 

ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าได้ดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการดําเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม มีการดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก  
(ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality and Improve-
ment Activities) 
 
ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการด าเนินการ 
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
ระบบดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับ
คะแนน 

ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

1 ยังไม่มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบ
สํารวจหรือรูปแบบการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือการดังกล่าวเมื่อสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 

2 พบว่าได้มีการกําหนดรูปแบบการสํารวจ มีกําหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์สําหรับใช้
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการดําเนินการสํารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน
หรือกําลังจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 

3 มีผลการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร ไม่พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีการนําข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

4 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์และสรุปการสํารวจความคิดเห็น
นักศึกษาพบว่ามีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการนํา
ความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
วิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา มี
การจัดตารางเรียนและคาบเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของวิชาและ
หลักสูตร โดยพบว่าการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว แต่เป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
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ระดับ
คะแนน 

ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

5 พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการดําเนินการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ทําให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่าจํานวนนักศึกษาที่ Dropout หรือเรียนไม่ผ่านอัน
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมมีจํานวนน้อยลง 

6 พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุงการ
ดําเนินการในหลักสูตรเป็นอย่างดี การดําเนินการของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผลสํารวจถูก
ส่งต่อเข้าระบบปรับปรุงการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท้อนมาให้เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผลการสํารวจ
ทั้งหมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหารการศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ชัดว่านักศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมมาก เป็นระบบและ
การดําเนินการตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในเรื่องนี้ 

7 พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการปรับปรุง
การดําเนินการในหลักสูตร มีผลการดําเนินการของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าแนวทางการดํ าเนินการนําความคิดเห็นของ
นักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดยระบบนี้ดําเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได้ว่ามีผลการดําเนินการ
เป็นเลิศในระดับสากล 

 
ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสตรู ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ Check 
List หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์ 
เช่นคะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจํานวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีการนํา
คะแนนของ Check List แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria)  โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพ่ือความสะดวกใน
การประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น 
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บทท่ี 4 
การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA 

 
4.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 

ในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ต้องการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน โดยที่คํานึงถึงความต้องการของ
สังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังต่อไปนี้ 
 1.  องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน 
  1)  โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ/สถาบัน เพ่ือให้ทั้ง
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สําคัญของคณะ/สถาบันรวมทั้ง
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษาที่กําหนดไว้เพ่ือเป็นหลักในการดําเนินการซึ่ง
สามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพ่ือเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถาบัน (Selective 
indicator)  
  2)  ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของ 
สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยทําให้วิธีการวัดเป็นไปในแบบ
เดียวกันเพ่ือลดความสับสนในการทํางาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน 
สําหรับตัวบ่งชี้หลักในคู่มือฉบับนี้ มีจํานวน 13 ตัวบ่งชี้หลัก ที่พัฒนามาจากตัวบ่งชี้ระดับคณะ/สถาบันของ
คู่มือฉบับปีการศึกษา 2557  
  3)  ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สถาบันเลือกดําเนินการเพ่ิมเติมตามบริบท
ของสถาบัน โดยให้สถาบันกําหนดและดําเนินการเองตามความสําคัญหรือความท้าทายต่อสถาบันนั้น  ๆ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดตัวบ่งชี้เลือกสําหรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับนี้มี
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้เลือก (S.1 – S.4) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558   
 2.  การแสดงตัวบ่งชี้นั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน 
เพ่ือให้เห็นการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ตอบคําถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของแต่
ละคณะ/สถาบัน ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งชี้ปัจจุบันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือหรือไม่สามารถสะท้อนให้
เห็นแนวโน้มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบกับตัวเองหรือกับคู่
เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ควรแสดงความเห็นของแนวโน้มของการพัฒนาที่พบ ไว้ในรายงานเพ่ือใช้เป็น
รากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่คณะ/สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนา
คุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานภายนอกกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่ง
จะเป็นแนวทางทําให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 3.  การประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 สําหรับทุกตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือคณะ/สถาบันได้ทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่ของสถาบัน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินการในระดับท่ีสูงขึ้น 



36 

 4.  การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือในภาพรวม
ของคณะ/สถาบันก็ได้ 
 5.  การดําเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบัน
ชุดเดียวกันทั้ งภายในและภายนอก เ พ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ เกณฑ์คุณภาพของแต่ละ
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับและเป็นเกณฑ์ในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) 
 
4.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 

องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบันแบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบด้วยกันคือ 

องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) ประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้หลัก 

(Core Indicators) และตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indicators)  
การจัดทําโครงร่างองค์กรของคณะและสถาบันนั้นจะทําให้คณะและสถาบันได้เข้าใจถึงเป้าหมายการ

จัดการศึกษา รวมถึงเข้าใจบริบทและสถานะขององค์กร สามารถกําหนดเป้าหมายการดําเนินการของตัวบ่งชี้

P.1 ลักษณะองค์กร 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร OP 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  
จุดประสงค์ 

หลักสูตร 

บริการวิชาการ 

… 

ผู้ส่งมอบ 

คู่ความร่วมมือ 
. 

นักเรียน 

สินทรัพย์ 

บุคลากร 
กฎ ระเบียบ 

ระบบการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ 
บัณฑิต 

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ล าดับการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

ข. ความสมัพันธ์ระดับองค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

ผู้ใช ้

ผู้ใช ้

บริบทเชิงกลยุทธ์ 
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ระดับคณะและสถาบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้สามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามบริบทของสถาบันการศึกษา และนําไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
และเป็นไปตามบริบทของแต่ะสถาบันการศึกษา 

สําหรับตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (Core  
Indicators) จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indica-
tors) จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ (S.1 ถึง S.4)  [20]  

โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 
ด้าน ของ สมศ. อันได้แก่ 1. คุณภาพศิษย์ 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 5. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์และ 7. มาตรการส่งเสริม และครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. การกํากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย์ 5. 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

CUPT Indicators แต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วย คําอธิบาย ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับ
หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคําถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการตอบคําถามเพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2558 

CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
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CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
ตัวบ่งชีเ้ลือก 
S.1 จํานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (TSU04, TTSU05) 
S.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (TSU07) 
S.3 ร้อยละของรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
S.4 Green University 
 
องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  

การจัดทําโครงร่างองค์กรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและทําความเข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
ของสถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ์
ของการดําเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กร ควรระบุหรืออ้างถึงเป้าหมายการดําเนินการของ
ตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตามบริบทของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กรภายใต้ระบบ 
CUPT QA อาจใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นดังแสดงใน
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
โครงร่างองค์กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงานและเป็น

ความท้าทายสําคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู่ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน

ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญอะไรบ้าง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร

และบริการต่อความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

                                                           
1 เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" นําและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 
2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Educa-
tion Criteria for Performance Excellence" สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [6] 
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 

 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 
 ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี

อะไรบ้าง 
 มีองค์ประกอบสําคัญอะไรที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้คณะ/สถาบันบรรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ทํา
หน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์สําคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงาน 

เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน 
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้าน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน

ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด 

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

อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สําคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่าง  ๆ 

เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ 
 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ

สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 

                                                           
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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คณะ/สถาบันมีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วมทําให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย่างไร สถาบันมี
ข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
หมายเหตุ 

P การตอบคําถามในโครงร่างองค์กรมีความสําคัญมากข้อมูลเหล่านี้กําหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะทําให้สถาบันตอบสนองต่อคําถามอ่ืน ๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ สถาบันนําเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียน
เข้ามาเรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสู ตรและ
บริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความชํานาญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทําให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลาย ๆ กรณีทําให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้อมในการทํางานการนํามาใช้ซึ่งนโยบาย
บางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทําให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพ้ืนที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่นําหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง  พฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจําแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การกําหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอํานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย ข้อกําหนด
สําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสําหรับ
ผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน 
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P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่าง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระทําในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์
ในหลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียน  ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบคําถามต่อไปนี้: 
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
คณะ/สถาบันอยู่ที่ลําดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะ ไรบ้าง มีข้อจํากัด
อะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญระดับสถาบัน 
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หมายเหตุ 
P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนือจากการ

แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านการเงิน การได้มาซึ่ง
อาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพ่ือให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืน ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จํากัด 

P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขี ดความสามารถของ
องค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือ
การรับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของคณะ/สถาบัน และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่นค่าเล่า
เรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ทํา
เลที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพ่ือนําไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคําถามนี้เพ่ือกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางท่ีคณะ/สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การนําระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่าง ๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้โดยได้แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์ข้อย่อย (Checklist) ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว้ด้วยกัน
แล้ว ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมีความ
เกี่ยวข้องหรือถูกนําไปใช้กับการประกันคุณภาพในระดับคณะและสถาบัน เป็นต้น 
 

องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน องค์ประกอบ/เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) Program Profile 
ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน AUN-QA Criteria No.* 
C.1  การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 
C.2  การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 

C.3  คุณภาพบัณฑิต 10.6, 11.5 
C.4  ผลงานของผู้เรียน 11.4 
C.5  คุณสมบัติของอาจารย์ 6.2, 6.4 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 6.7, 11.4 
C.7  การกํากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 

 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน/ผู้บริหารคณะ 

 

C.9  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  
C.10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5 
C.11  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  
C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
 
* อาจม ีAUN-QA Checklist ข้ออ่ืนที่ไม่ปรากฏในตาราง แต่มีความเก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
 
ค าอธิบาย 

การดําเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ
นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติ
ของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กําหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สําหรับระยะเวลาที่กําหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 
 
ระดับหลักสูตร 

ดําเนินการเก็บข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา โดยอาจใช้ตารางตัวอย่างเป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูล และสามารถนําข้อมูลไปใช้ใน AUN.8 Student Quality and Suport ในข้อย่อย 
AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ข้อย่อย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได ้
 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จํานวนผู้มสีิทธิเข้าศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

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

*ข้อมลูย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 4 รวม 
2554 96 87 78 80 10 351 
2555 100 90 85 77 8 360 
2556 98 90 90 83 11 372 
2557 102 95 87 89 9 382 

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัสแรกเข้า 
จํานวนที่

ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีจบ
ภายในระยะเวลา 

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาตอ่ในปีการศึกษาที่* 

 4 ปี 4 ป ี  4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
2554 96 1 82 3 6 0 1 1 
2555 100 0   10 3   
2556 98    3    
2557 102        

*จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีนั้น  
 
ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร(No. 
Applied) 

จํานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered) 

จํานวนผู้มสีิทธิเข้าศึกษา 
(No .Admitted) 

จํานวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

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

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
2554       
2555       
2556       
2557       

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จํานวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี

การศึกษาท่ี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

1/2554              
1/2555              
2/2555              
1/2556              
1/2557              
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รหัสแรก
เข้า 

จํานวนที่
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จํานวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี

การศึกษาท่ี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

2/2557              
1/2558              
หมายเหตุ แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข (2) หรือนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ
และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ปี

การศึกษา 
จํานวนผู้สมัคร  
(No. Applied) 

จํานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered) 

จํานวนผู้มสีิทธิเข้าศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2552     
2/2552     
1/2553     
1/2554     
1/2555     
1/2556     
1/2557     
2/2557     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร 
 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม 
2554        
2555        
2556        
2557        

 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรกเข้า 
จํานวน
รับใน
รุ่นนั้น 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จํานวนนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี

การศึกษาท่ี 
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เป็นต้นไป 

1/2552              
2/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
1/2557              
2/2557              
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หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1,  1.2, 2.1 และ 2.2 หรือนักศึกษาที่
รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับและการจบการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้ทําการเก็บข้อมูล
ผลการดําเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง จะได้คะแนน 1 โดย
เมื่อดําเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้น หรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลแล้วจะได้คะแนน 2 และเมื่อเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถนําไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานะการดําเนินการ และเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไม่จําเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะ
ได้คะแนน 3 โดยเมื่อแนวโน้มผลการดําเนินการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่ดีหรือมีแนวโน้มผลทแสดงให  ี่  ้เห็นว่า
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะได้คะแนน 4 หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์นั้น ๆ ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการดําเนินการเหนือกว่าที่
เกณฑ์กําหนด เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทําให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียน หรือ พ้นสภาพ หรือได้นําผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น จะ
ได้คะแนน 5 เป็นต้น 
 
ระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

มีผล
ดําเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นนํา
ของประเทศ มี
การดําเนนิงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

 จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
ระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการรับเข้าของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success 

Rate) 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate) 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้การคงอยู่ และอัตราการสําเร็จ   

การศึกษามีแนวโน้มในทิศทางท่ีดี 
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C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 
 บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจําและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรกําหนด
นิยามความสําเร็จ การมีงานทํา การใช้ประโยชน์หรือระยะเวลาการได้งานทําหรือการใช้ประโยขน์ใน Program 
Profile หรือ โครงร่างองค์กร 
 
หมายเหตุ สําหรับมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดวิธีการประเมินการ
ใช้ประโยชน์ที่สะท้อนความสําเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่าง
องค์กร หรือ Program Profile  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินการได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถนําไปใช้ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ์ย่อย AUN 11.3 
 
 ระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น(เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบ
ดีทําให้
เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทาง
ตาม
เป้าหมาย
ที่กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทยีบ  
(คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
หรือ  
 คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของคณะ และประเมิน
คะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในระดับคณะในสถาบันที่มีการจัดการศึกษา 
หรือ 
 สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการได้งานหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนนจาก
เกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรอการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์มี

แนวโน้มในทิศทางที่ดี 
- สัดส่วนการได้งานทํา หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
 
ค าอธิบาย  
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่
สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการ
กําหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร 
 
 ระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่
ยังไม่
สมบูรณ์ไม่
สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
ระดับสถาบัน 
 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร 
- POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่อย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 

อย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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C.4 ผลงานของผู้เรียน 
 
ค าอธิบาย 

 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาคําตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทําร่วมกับอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา* 
นักศึกษา/ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก(ระบุ) 
อาจารย์/ผู้ทํา
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

     
     
     
ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4 
 

เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.4 ผลงานของผู้เรียน ให้ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

4มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ดําเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ดําเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีเป้าหมายเก่ียวกับผลงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มอย่างไร 
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุ่มหลักสูตร

วิชาชีพ/กลุ่มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม

แต่ละระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย  เพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่กําหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 โดยมีจํานวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของคณะ/สถาบัน ที่ได้กําหนดไว้โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามที่
ระบุไว้ 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย์

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จํานวนอาจารย์ที่
คุณสมบัติเทยีบเท่า

ปริญญาเอก จํานวน(ราย) FTE 

ศาสตราจารย ์       
รองศาสตราจารย ์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
อาจารย ์       
อาจารย์ Part-Time       
อาจารย์พิเศษ(Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม       
หมายเหตุ  
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์ หากสถาบันใช้วิธีการคํานวณ FTE อ่ืน ๆ ให้กําหนด
วิธีการคํานวณให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบัน 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)  
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน 
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจํา (ระดับหลักสูตร) 

ปีการศึกษา 
จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ทัง้หมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      

 
ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของนักศึกษา FTE รวมของอาจารย์และ

นักวิจัย 
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

    
    
    
*นําข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 

 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตร สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic 
Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-
QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) 
 

 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- ความรู้ความสามารถ จํานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร เพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่อย่างไร 
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 1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อย AUN ที่เก่ียวข้องแต่ละข้อ 
 2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ระดับคณะ เป็นคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑ์ในระดับคณะโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย แต่พิจารณาว่าภาพรวมแล้วระดับ 
 
 ตัวอย่างเช่น หลักสูตรประเมินระดับคะแนนของประเด็นของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
กรณี C.5 คุณสมบัติอาจารย์นั้นจะเกี่ยวข้องกับ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมินตนเองของหลักสูตร
พบว่ามีคะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เท่ากับ 4 และ 3 ตามลําดับ โดย AUN 6.4 นั้นได้ระดับ 3 เพราะยัง
ไม่ได้ประเมิน Competencies ทางด้านการสอนของอาจารย์ตามที่เกณฑ์ระบุทั้งหมด แต่ได้ดําเนินการ
ประเมินความสามารถในการสอนมาแล้วในบางประเด็นตามที่ระบุในเกณฑ์ และดังนั้นหลักสูตรจึงสรุปว่า
ระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 4 
เพราะผลกระทบจากการที่ยังไม่ได้ประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ในด้านการสอนบางประเด็นนั้นไม่มีผลต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และคุณวุฒิทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์สอดคล้องกับ
หลักสูตร แต่ในทางกลับกัน หากพบว่าระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน Competencies 
ของบุคลากรยังไม่ครบถ้วน และเพ่ิงเริ่มประเมิน Competencies มีผลส่งถึงการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์กรณีนี้หลักสูตรจะสรุปว่าระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 3 ได้เช่นกัน 
 

- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ/
สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/สถาบัน
หรือไม่อย่างไร และมีการดําเนินการใดเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน 

-  
วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใช้เกณฑ์ 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ดําเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานของ
นักศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่าง  ๆ 
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรืองานวิจัยบริการ
วิชาการท่ีมีความลับทางการค้า เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย* 
นักศึกษา/ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก (ระบุ) 
อาจารย์/ผู้ทํา
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่ 

     
     
     
ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4 
 
ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตร 

ปี 
ผลงานเผยแพร ่

รวม 
จํานวนผลงาน
ต่ออาจารย์
และนักวิจัย ภายในสถาบัน ระดับชาต ิ ระดับภูมิภาค 

ระดับ
นานาชาติ 

       
       
       
       

ตารางข้อมูลนี้สามารถประกอบ AUN.6 Academic Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN 6.7 และ AUN.11  
Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4 
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เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 
 สําหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff Quality 
เกณฑ์ย่อย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อยข้อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นอาจารย์
นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชน การทําความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น การมีทุนวิจัยร่วมกัน 
การร่วมกันผลิตผลงานของภาคส่วนต่าง ๆ ฯลฯ 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจําเป็นต้องบริหารจัดการ
หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการดําเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/สถาบันที่ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับหลักสูตร 
 ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร 
[11] หน้า 64) 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

- คณะ/สถาบันทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง  ๆ ได้ จึงจําเป็นต้องประเมิน
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

 
วิธีและเกณฑ์การประเมิน 

ใช้ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามที่ระบุในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แล้ว ให้ใช้วิธีการประเมินคะแนนภาพรวมของ 
C.8 จากคะแนนของข้อย่อยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม่เฉลี่ย แต่ดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8.1  
การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ และ C.8.2 คณบดี 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 
 คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส่วนงาน โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 

 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 
 สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติโดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่กําหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจ
อ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้รวมทั้งการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจ าคณะ) 
 คณะกรรมการประจําส่ วนงาน หรือกรรมการประจําคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่ ง ใน
สถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสําคัญในการบริหารจัดการ
ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
ข้างต้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน  
สร้างความเชื่อมโยงการกํากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
ประเด็นการประเมิน 

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

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณบดี  ในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
 
ค าอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญใน
การนําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจําเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับ
สถาบันและระดับคณะ 

คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ระดับสถาบัน 
 
ค าอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
องค์กร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
ระดับคณะ 
 
ค าอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจั ยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 
 



68 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมิน

ทั้ง 7 ข้อข้างต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการดําเนินการของ
แต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
จากผลคะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนน
ของการดําเนินการทั้ง 7 ข้อ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
 
ค าอธิบาย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
ระดับหลักสูตร 

ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ์ย่อย 7.1, 7.4 
และ 7.5 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้ตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่
สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ของเกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับ
หลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา / หน่วยงาน 

ล าดับ 
ชื่อคณาจารย์

ประจ า 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รับ

รางวลัหรือการยอมรับ 
หมายเหตุ 

1 
ศ . ด ร . พั ฒ น า 
วิชาการ 

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

ใช้ในการหาความร่วมมือกับ
คณาจารย์ต่างชาติ 

 

  
2. สัมมนา.....เรื่อง.....ระหว่างวันเดือนปี-วันเดือน
ปี 

ใช้ในการทําวิจัย  

  
3. Courdera –ช่ือหลักสูตรออนไลน์ ช่ือเวบไซท์ 
ระหว่างวันเดือนป-ี วันเดือนป ี

นับช่ัวโมงเรียนตามที่ระบุใน
หลักสูตร และใช้ในการสอนใน
วิชา... 

 

 รวม    

2. 
ผศ.ดร.สอนดี มี
คุณภาพ 

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

  

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

  

 รวม    

3. 
ผ ศ . ด ร . วิ จั ย 
ดีเด่น 

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

  

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

ล าดับ 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน /ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

หมาย
เหตุ 

1. 
นายส่งเสริม 

วิชาการ 
1.สัมมนา......เรื่อง.....ระหว่างวันเดือนปี- วันเดือนป ี

ใช้ในการควบคุม
ห้องปฏิบัติการ 

 

  2.อบรม.....เรื่อง......ระหว่างวันเดอืนปี-วันเดือนป ี
ในการการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

 

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

2. 
นางร่วมใจ 
สนับสนุน 

1. ดูงาน ......เรื่อง.....ระหว่างวันเดอืนปี-วันเดือนป ี  
 

 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการกําหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
 
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดงัต่อไปนี้  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ

คณาจารย์ 
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
- ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 

ห้องสมุดฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของ
นักศึกษาฯลฯ 

- การให้คําปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน 
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 
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4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการประเมิน 

การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสํารวจ  
การสัมภาษณ์ การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
ระดับหลักสูตร 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality and Sup-
ports ข้อย่อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ตั้งแต่ AUN 10.1 ถึง 10.6 
เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการดําเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสรุป
คะแนนการประเมิน C.11 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่นําคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทําการเฉลี่ย 
 
 ระดับคณะ 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
    จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 
 หรือ 
คณะทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือมี
ส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
 ระดับสถาบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
    จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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 หรือ  
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 
  
 หรือ 
 สถาบันทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
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C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
 
ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผล
ถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสาธารณะอีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 
หมายเหตุ 

1. ควรกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร 

2. ไม่จําเป็นต้องลงพ้ืนที่เดียวกัน และไม่จําเป็นต้องทําโครงการเดียวร่วมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน 

ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กําหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน
และมีผลการ
ดําเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอ่ืน ส่งผล
ให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
 



75 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 1 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 2 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1  (Input + Process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ

บริการวิชาการ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น บริการวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือการค้า หรือเชิง
บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมี
งบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผนอาจมีกรอบการทํางานรองรับ และควรวิเคราะห์
ความสําเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ทําให้
นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายได้ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น) 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดีควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางข้อที่ 2  (Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

หรือระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น 
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพ่ือสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี

สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของนักศึกษา

สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ เข้าร่วม 
- โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้เช่น มหาวิทยาลั ยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 คณะที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดําเนินงาน 

- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์มีคณะอ่ืน ๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม 

หมายเหตุ 
- ควรพิจารณาจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 

 
แนวทางข้อที่ 3  (Process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออ่ืน ๆ 
ที่ตนเอง กําหนด เช่น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
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- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
แนวทางข้อที่ 4  (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดําเนินงาน
ใหม่ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อัตลักษณ์เอกลักษณ์หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ 
หรือคนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิง
สาธารณะนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของ
ตนเอง) 

 
หมายเหตุ  ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทํางาน  
หรือจุดเด่น เช่น ทําให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนาต่อ
ชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิดเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นต้น 
สามารถนํามาใช้อ้างอิงในการดําเนินงานในข้อ 4 ได ้
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C.13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ค าอธิบาย 

เป็นกระบวนการและผลการดําเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/ 
วัฒนธรรม/กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ 
กิจกรรม หรือวิธีการด าเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม 
หรือวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์เอกลักษณ ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
 
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณ์หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วนและมี
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการ
ขยายผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืนส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม ่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(Leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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หมายเหตุ 
1. ควรกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง

องค์กร นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนที่ หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ต้องมี Selective Indicator 

ที่เน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1  (Input  Process) มีนโยบายและเป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่

มหาวิทยาลัยกําหนดจะดําเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรมโดยต้อง
มีวิธีการบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางข้อที่ 2  (Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

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 หรืออะไรที่ทําต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 
- ควรพิจารณาจํานวนผู้เข้าร่วม เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 

 
แนวทางข้อที่ 3 (Process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
ที่ตนเองกําหนด เช่น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย 

อาจเป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางท่ีมีการวิจัย) 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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แนวทางข้อที่ 4  (Output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน/ผลการทํางาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ทําให้
เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรดีเด่น/เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะ
แบบใหม่ 

 
แนวทางข้อที่ 5 (Output) นอกจากทําให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย 

หรือเป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น 
- มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ

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

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ กําหนดตัวบ่งชี้เลือกสําหรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับนี้
มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้เลือก (S.1 ถึง S.4) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  ประกอบด้วย 

- S.1 จํานวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) 
- S.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์(TSU07) 
- S.3 ร้อยละของรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
- S.4 Green University (TSU18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

S.1 จ านวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) 
 
ค าอธิบาย  

การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และความจําเป็นของบุคคลต่อเนื่องไปจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ให้
โอกาสทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคล เพ่ือสนองความต้องการและความจําเป็น
ของบุคคลต่อเนื่องจากฐานความรู้เดิมในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรการเรียนรู้ประเภทมีหน่วยกิต
และไม่มีหน่วยกิตซึ่งมิใช่การศึกษาตามระบบปกติ  การศึกษาต่อเนื่องเป็นได้ทั้งการฝึกอบรมด้านอาชีพ การ
ยกระดับฝีมือในการทํางาน รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพ่ือการทํางาน และการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหา  การศึกษาต่อเนื่องยังเป็นการศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่าง  ๆ ที่จัด
โดยส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอาจมีการจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นในรายวิชา
ต่าง ๆ สําหรับวิธีและรูปแบบการสอนของการศึกษาต่อเนื่องมีทั้งการสอนในชั้นเรียน การสอนแบบมี
ภาคปฏิบัติ การสอนทางไกลด้วยสื่อต่าง ๆ ทั้งรวมสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ E-
Learning การใช้วิดิทัศน์ ซีดี-รอม รวมถึงรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  
 
แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

1. กําหนดให้แต่ละส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
ส่งออกในพ้ืนที่ภาคใต้ และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้  เพ่ือต่อยอดการพัฒนาความรู้
การศึกษาต่อเนื่อง สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันขององค์กรรัฐ 
เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ มีการจัดระบบระบบการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการที่
หลากหลายและทั่วถึง สามารถช่วยสร้างความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องระดับมาตรฐาน และมีความพร้อมก้าวสู่ระดับนานาชาติ  

2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในระดับพื้นที่ /ภูมิภาค 
/นานาชาติ เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องจะต้องสร้างขึ้นมาจากออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มาจากกลุ่มอาชีพหรือสถานะที่หลากหลาย หรือชุมชนในระดับ ใน
ระดับพ้ืนที่ /ภูมิภาค โดยมีการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีมาตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบในชั้นเรียนหรือการเรียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ได้มาตรฐาน ส่วนการตอบสนอง ระดับ
นานาชาติ ต้องมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการเน้นหลักสูตรด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และการดําเนินการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบในชั้นเรียนหรือ
การเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ได้มาตรฐาน  

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรศึกษาต่อเนื่องที่เกิดความร่วมมือผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่
ภาคใต้ โดยการร่วมมือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้จากฐานความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาที่ส่งเสริมหรือจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจการส่งออก 

4. ส่งเสริมให้บางสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือได้รับปริญญาที่นอกเหนือจาก
หลักสูตรภาคปกติที่ดําเนินการ จากกลุ่มผู้เรียนที่มีความจําเป็นและเชื่อมโยงกับหลักสูตรวิชาชีพ หรือหลักสูตร
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หลังปริญญาตรีในรูปแบบประกาศนียบัตร โดยมีการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตร
เช่นเดียวกับหลักสูตรทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ส่วนงานวิชาการ 
วิธีกําหนดค่าเป้าหมายให้ส่วนงานต่าง ๆ ใช้ฐานประมาณการจากผลการดําเนินการปีการศึกษา 2558 มี
จํานวนผู้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่ได้รับปริญญา 2,500 คน และแบบที่ได้รับปริญญา 500 คน รวมทั้งสิ้น 
3,000 คน  
 

ค่ากลาง   =  ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3,000 คน)  
  =   6 

 
จํานวนอาจารย์  472  คน 

 
สูตรการก าหนดค่าเป้าหมาย  
ค่าเป้าหมาย  =  จํานวนอาจารย์ประจํา x ค่ากลาง 
  
สรุปค่าเป้าหมายของส่วนงานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ที ่ ส่วนงานวิชาการ 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 
(1) 

ค่ากลาง 
(2) 

ค่าเป้าหมาย 
(1) x (2) 

1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 24.00 6 144 
2 คณะนิติศาสตร์ 21.50 6 129 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 113.50 6 681 
4 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 36.00 6 216 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 114.50 6 687 
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 38.50 6 231 
7 คณะศึกษาศาสตร์ 70.00 6 420 
8 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 29.50 6 177 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.00 6 36 
10 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 23.50 6 500* 
  รวม 477 - 3,221 

หมายเหตุ  ยกเว้นวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กําหนดค่าเป้าหมายให้โดยมหาวิทยาลัย 
 
2.  ส่วนงานอ่ืน 
 กําหนดค่าเป้าหมายโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
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เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีการ
รายงานผล 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตาม
เป้าหมาย (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว)  

มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ) 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย 
ร้อยละ 20 

มีการวิเคราะห์
ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่าน 
โดยสามารถหา
แนวปฏิบัติที่ดี
และนําไป
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานในปี
ต่อไปได้อย่าง
เป็นระบบ 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการ

ดําเนินการ 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
แหล่งข้อมูล 

1. รายงานผลการดําเนินการโครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
2. รายงานจํานวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาต่อเนื่องแต่ละโครงการ 
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S.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (TSU 07) 
 

ค าอธิบาย 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนําไปแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 
มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือ
ตรวจรับงานว่าจ้างการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย หรือมีการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการใน
การอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ 
 
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมีข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย มีการนําผลการวิจัยไปใช้ในการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนําไปใช้ 

3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิงสากล (Citation) เป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารใน
ช่วงเวลา 5 ปี ย้อนหลัง และมีการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจหรือก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ จะต้องมีผลการศึกษาดังกล่าวประกอบเพื่ออ้างอิง 
 
การนับจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ให้นับจากวันที่นําผลงานมาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ใน
กรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้ง
เดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที่กล่าวไว้
ข้างต้น 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 กําหนดค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 25 ทุกส่วนงาน 
 
สูตรการคํานวณค่าเป้าหมาย 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 X  100 

 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา 
 
 
 



85 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีการ
รายงานผล 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
(มีการ
วิเคราะห์แล้ว)  

มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ) 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เกินเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 

มีการนําผล
จากการใช้
ประโยชน์ของ
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์ไป
พัฒนาการ
บริหาร
งานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ  

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

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
 
แหล่งข้อมูล 

1. เก็บข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์แยกตามประเภทของการใช้ประโยชน์ 
(5 ประเภท) 

2. ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ช่วงเวลาที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน และมีรายละเอียดแสดงข้อมูลที่ระบุการใช้ประโยชน์ที่
ชัดเจน 

3. ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) สามารถนับบทความที่เป็น 
Research Article และ Review Article ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างสิงหาคม 
ค.ศ. 2012 – กรกฎาคม 2016 (5 ปีย้อนหลัง ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน) และมีการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus  
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ระบุชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวารสาร ปี Volume และ Number ของ
วารสารพร้อมระบุจํานวน Citation ของปีล่าสุดพร้อมหลักฐานแนบ 
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S.3 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 
 
ค าอธิบาย 
 รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้ที่ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืนจัดหารายได้นอกเหนือจากรายได้จาก
การจัดการศึกษา ได้แก่  

1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (ไม่หักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก 
3. เงินบริจาค 
4. รายได้จากการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
5. โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายได้จากการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายได้ค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่งภายนอก เช่น สกว., วช., 

สสส., สสวท.,สกอ., เป็นต้น  
9. รายได้อ่ืน ๆ ที่ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืนได้รับจากการดําเนินกิจกรรมและ/หรือโครงการ 

โดยการจัดหารายได้นั้นต้องดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินของมหาวิทยาลัยหรือผ่าน
ระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. รายได้อ่ืนระดับมหาวิทยาลัยกําหนดค่าเป้าหมายที่สัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

2. ระดับส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอื่น กําหนดค่าเป้าหมายโดยเปรียบเทียบจากฐานรายได้อ่ืนปีที่
ผ่านมา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 

มีการ
รายงานผล 
(เป็นข้อมูล
ดิบยังไม่มี
การ
วิเคราะห์ 

มีการ
รายงานผล
และเป็นไป
ตาม
เป้าหมาย (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานที่
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ) 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ร้อยละ 5 

มีการวิเคราะห์
ผลการ
ดําเนินงานที่
ผ่านมาเพ่ือ
สามารถหาแนว
ปฏิบัติที่ดีใน
การจัดหา
รายได้และนํา
ผลมาปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในปีถัดไป 

Excellent 
(world class 
or leading 
practices) 
(ranking) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 1 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 2 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 3 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 4 

มีการดําเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
แหล่งข้อมูล 

1. รายได้จากทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (สถาบันวิจัยและการพัฒนา) 
2. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน, ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอื่น) 
3. รายได้จากศูนย์หนังสือและตํารา (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
4. รายได้จากหน่วยงานลักษณะพิเศษ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab Center; 

CLC), ศูนย์ภาษา 
5. ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอ่ืน กรณีหน่วยงานดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงาน หรือ 

โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. เกณฑ์การประเมินข้อ 5 : ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมาย เทียบฐานรายได้ปีการศึกษา 2557 
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S.4 Green University  
 
ค าอธิบาย   

เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสุ่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เป็นแนวทางในการดําเนินการ เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มี
จิตสํานึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนปี 2012  

(ถ้ามี) 
คะแนนปี 2013  

(ถ้ามี) 
คะแนน (ใช้ผลการคะแนน
ของปีล่าสุด 2014 ถ้ามี) 

Setting and Infrastructures    
Energy and Climate Change    
Waste Management    
Water    
Transportation    
Education    
รวม    
ลําดับที่    
 
เกณฑ์การประเมิน 

พิจารณาจากเกณฑ์ที่ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยในปี 
2015 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้าน คือ 

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน  15% 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 
3) ของเสีย 18% 
4) น้ํา  10% 
5) การขนส่ง 18% 
6) การจัดการศึกษา 18% 
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงาน ไม่จําเป็นต้องดําเนินงานในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ให้รายงานผลการ

ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการดําเนินงานที่เว็บไซต์
ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดย UI Green (2015) มีเกณฑ์หลักและย่อยดังต่อไปนี้ 

1. Setting and Infrastructures (Sl) 
1. Sl 1 The ratio of open space area towards total area 
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2. Sl 2 Theratio of open space area towards campus population 
3. Sl 3 Area on campus covered in forested vegetation 
4. Sl 4 Area on campus covered in planted vegetation 
5. Sl 5 Area on campus covered in non-retentive surfaces 
6. Sl 6 University budget for sustainable effort 

2. Energy and Climate Change (EC) 
1. EC 1a Energy efficient appliances usage 
2. EC 1b Smart building program implementation 
3. EC 2 Renewable energy usage policy 
4. EC 3 Total electricity use/total people 
5. EC 4 Energy conservation program 
6. EC 5 Element of green building implementation 
7. EC 6 Climate change adaptation and mitigation program 
8. EC 7a Greenhouse gas emission reduction policy 
9. EC 7b Carbon footprint policy 
10. The ratio of total carbon footprint towards campus open space area and 

population 
3. Waste (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 3 6 Policy to reduce the use of paper and plastic on campus 

4. Water (WR) 
1. WR 1 Water conservation program 
2. WR 1 Water recycling program 
3. WR 3 The use of water efficient appliances 
4. WR 4 Treated water consumed 

5. Transportation (TR) 
1. TR 1 The ratio of vehicles (cars and motorcycles) towards campus population 
2. TR 2 The ratio ofcampus bus services towards campuspopulation 
3. TR 3 The ratio of bicycles found towards campuspopulation 
4. TR 4 Transportation policy on limiting vehicles on campus 
5. TR 5 Transportation policy on limiting vehicles on campus 
6. TR 6 Bicycle and pedestrian policy 
7. TR 7 Bicycle and pedestrian policy on campus 
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6. Education (ED) 
1. ED 1 The ratio of sustainability courses towards total courses 
2. ED 2 The ratio of sustainability research funding towards totalresearch funding 
3. ED 3 Sustainability publications 
4. ED 4 Sustainability events 
5. ED 5 Sustainability organizations (student) 
6. ED 5 Sustainability website 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน AUN –QA ในการประเมินการดําเนินการในด้านหลักแต่ละด้านของ S.4 Green 
University ทั้ง 6 ด้าน และสรุปภาพรวมของ S.4 โดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีนโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างในการสร้างความยั่งยืนในฐานที่เป็น
สถานศึกษาอย่างไร 

- นโยบาย/เป้าหมาย/มาตรการ/แนวทางการดําเนินการในแต่ละประเด็นหลักของเกณฑ์ UI Green 
Metric เป็นอย่างไร 
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4.3 ค าอธิบายการด าเนินการในระดับงานต่าง ๆ เพ่ือตอบเกณฑ์ระดับคณะ/สถาบัน 
 
ผู้ด าเนินการในระดับหลักสูตร 

- เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในข้อต่าง ๆ หรือใช้ข้อมูลที่คณะ/สถาบันเป็นผู้จัดเก็บรวบรวม มา
พิจารณาวิเคราะห์การดําเนินการ จากผลการดําเนินการย้อนหลัง โดยควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
นําเสนออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตามความเหมาะสม โดยนําผลการ
ประเมินจากปีที่ผ่านมาหรือ Improvement Plan และเป้าหมายต่าง ๆ ใน Program Profile 
มาร่วมพิจารณาด้วย 

- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับหลักสูตร” หรือใช้เกณฑ์ประเมินคะแนน 
AUN-QA ระดับ [11] ตามท่ีกําหนดใน CUPT Indicators ที่เก่ียวข้อง 

- จัดทําและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
ผู้ด าเนินการในระดับคณะ 

- รวบรวมข้อมูลที่คณะเป็นผู้จัดดําเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลที่
สถาบันเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือจัดส่งให้กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช้ตอบเกณฑ์ CUPTQA ตาม
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพ่ือทําการวิเคราะห์ภาพรวมของส่วนงาน โดยพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลัง ทั้งจาก SAR Improvement Plan และวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายและ
ทรัพยากรในโครงร่างองค์กรของส่วนงาน 

- ประเมินคะแนนของส่วนงานในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช้
เกณฑ์ประเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามท่ีกําหนดใน CUPT Indicators ที่เก่ียวข้อง 

- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่ําเสมอ 
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ 

 
ผู้ด าเนินการในระดับสถาบัน 

- รวบรวมข้อมูลที่สถาบันเป็นผู้ดําเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ เพ่ือจัดส่งให้กับส่วน
งานตามบริบทที่เก่ียวข้อง 

- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตร/ส่วนงาน และของสถาบันเอง เพ่ือทําการวิเคราะห์ภาพรวมของ
สถาบันโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ทั้งจาก SAR  Improvement Plan และวิเคราะห์เทียบกับ
เป้าหมายและทรัพยากรในโครงร่างองค์กรของสถาบัน 

- ประเมินคะแนนของสถาบันในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช้เกณฑ์
ประเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามที่กําหนดใน CUPT Indicators ที่เก่ียวข้อง 

- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่ําเสมอ 
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ 
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ตารางแสดงการด าเนินการและความเชือ่มโยง 
ระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/
สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย
ระดับหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนใน

ระดับ
หลักสูตร 

น าผลคะแนน
ระดับหลักสูตร
ไปใช้ในระดับ
คณะ/สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/

สถาบัน 

C.1 การรับและการ
สําเรจ็ การศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา 

8.1, 8.2, 8.3, 
11.1, 11.2 

X X X X  

C.2 การได้งานทําของ
บัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 X X X X  

C.3 คุณภาพบัณฑติ  10.6, 11.5  X X X  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 11.4 X X X X  
C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย ์

6.2, 6.4 X X X AUN  

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

6.7, 11.4 X X X AUN  

C.7 การกํากับมาตรฐาน
หลักสตูร 

องค์ 1 การ
กํากับ

มาตรฐาน 

 X X AUN  

C.8 การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

     AUN 

C.8.1 การปฏิบตัิตาม
บทบาทและหน้าท่ีของ
กรรมการประจําคณะ/
สภามหาวิทยาลยั 

     AUN 

C.8.2 การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บรหิาร
สถาบัน 

     AUN 

C.9 ผลการบรหิารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน 

     AUN 

C.10 บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนา 

6.1, 6.5, 6.6, 
7.1, 7.4, 7.5 

X X X AUN  

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

8.4, 8.5, 
10.1, 10.2, 

X X* X* AUN AUN 
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ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/
สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย
ระดับหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนใน

ระดับ
หลักสูตร 

น าผลคะแนน
ระดับหลักสูตร
ไปใช้ในระดับ
คณะ/สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/

สถาบัน 

10.3, 10.4, 
10.5, 10.6 

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน 

     X 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศลิปะและ
วัฒนธรรม 

     X 

S.1 จํานวนผู้เข้าร่วม
หลักสตูรต่อเนื่องจาก
มหาวิทยาลยั (TSU04, 
TSU05) 

     TSU 

S.2 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ (TSU 07) 

     TSU 

S.3 ร้อยละของรายได้
อื่นของมหาวิทยาลัย 
(TSU14) 

     TSU 

S.4 Green University       AUN 
 
X  หมายถึง  YES หรือ ม ี
X*  หมายถึง  อาจใช้ผลระดับหลักสตูร คณะ / สถาบัน ก็ได้ 
AUN  หมายถึง  ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน 
TSU หมายถึง  ใช้เกณฑ ์rubric 1-7 ของมหาวิทยาลัยทักษณิ 
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รายการอักษรย่อ 
 
อักษรย่อ    ชื่อเต็ม 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กกอ. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คปภ.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ทปอ. (CUPT) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of University Presidents of Thai-

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

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

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

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

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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20. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557, ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 

แหล่งข้อมูล 
1. กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
3. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561 
4. Baldrige Excellence Framework (Education), available at: 

http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm 
5. AUN-QA publication, available at: http://www.aunsec.org/publications.php 
 

 




