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ส่วนท่ี 1 

การบริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

ปรัชญา 

การจัดการและการสื่อสารที่ดจีะสร้างสังคมที่เป็นสุขและยั่งยนื 

ปณิธาน 

 มุ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑติในด้านการ

บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ ให้มีความเช่ียวชาญบนพื้นฐาน

ของคุณภาพวิชาชีพ เทคโนโลยี และส านกึรับผดิชอบต่อสังคม 

 

วิสัยทัศน์ 

สถาบันอุดมศึกษาช้ันน า ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศ

ศาสตร์ระดับประเทศ/สากลที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุ่งเน้นคุณธรรมและความ

เป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์ 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และน าไปพัฒนาการเรียนการสอน และ

เพิ่มความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยทั้งแบบสายตรงและบูรณา

การ 

3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์ 

4. ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า

ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมอืทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมภิาคอาเซียน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพาตนเองได้ภายใต้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ค่านิยมองค์กร 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม   

ยกย่องและให้เกียรติกัน ดูแลรับผิดชอบสังคม ใช้ความสามารถและสร้างสรรค์นวัตกรรมอัน

หลากหลาย เพื่อมุง่สูค่วามเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ/สากล 

M  :  Moral praise and honor มีคุณธรรม ยกย่องและใหเ้กียรตกิัน 

I  :  Innovation สร้างสรรคน์วัตกรรม 

S  :  Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม 

U  :  Unity ความเป็นเอกภาพ 

P  :  Professionalism and academic excellence ความเป็นมอือาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

เอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ 

We’re Smart School. 

1. Smart Managing 

2. Smart Image 

3. Smart Communication 

4. Smart Thinking 

5. Smart Services 

 

เป้าประสงค์ร่วม 

 1. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบ

ไปมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม 

 2. เพื่อท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

 3. เพื่อการบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

 4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)      

สู่สากล 

 5. เพื่ อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล           

(Good Governance) 
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การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรยังเป็นที่ยอมรับและตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลายและเป็นที่ยอบรับขององค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

3. คณะมกีระบวนการที่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของคณาจารย์ระดับชาติและนานาชาติ 

4. คณะและอาจารย์ได้รับการยอบรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

5. คณะมโีครงการฯ ในระดับบัณฑติศกึษามุ่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6. อาจารย์อยู่ในวัยหนุ่มสาวและเป็นคนรุ่นใหมม่ีพลังงานในการท างาน 

 

จุดอ่อน 

1. อาจารย์ไม่ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังต่ ากว่าเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. จ านวนการตพีิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติยังมจี านวนน้อย 

4. ในบางสาขาวิชาอาจารย์มภีาระงานสอนต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5. หลักสูตรมีความหลากหลายมากท าให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวมากนัก รวมถึงการสร้างจุด

แข็งร่วมกัน 

6. ความเป็นปัจเจกชนของอาจารย์ในคณะที่มีคอ่นข้างสูง 

7. โอกาสในการสรา้งความร่วมมือกับศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษามีน้อย 

 

อุปสรรค 

1. การเปิดเสรีทางการค้า บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศกึษาท าให้มกีารแข่งขันในการจัดการศกึษา

เพิ่มสูงมากขึ้น 

2. การศึกษาต้นทางมีคุณภาพจ ากัด ท าให้คุณภาพนักศึกษาด้อยลง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและ

คุณภาพของบัณฑิต 

3. การแขง่ขันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน 

4. โอกาสที่จะได้บุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์   

ที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้ความสามารถมีน้อยเมื่อ

เทียบกับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 
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โอกาส 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสใหค้ณะมกีารสรา้งเครือขา่ยและการบูรณาการทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. ศาสตร์ทางหารบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์เป็นองค์

ความรู้ที่มีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

3. รัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ท าให้คณะมีโอกาสในการสรา้งเครือขา่ยและหาแหลง่ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

4. สามารถสร้างนวัตกรรมทางดา้นหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ เป็นสหสาขาวิชา 

5. แหลง่ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณะมีมากและเพิ่มขึน้ 

 

แผนการพัฒนาการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ระยะสั้น สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาในทุกๆ ด้าน 

ระยะกลาง จัดตัง้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ระยะยาว จัดตัง้คณะบริหารธุรกิจ คณะนเิทศศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร ์

 

นโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

1. ด้านการจัดการศึกษา/ผลิตบัณฑิต 

1.1. พัฒนาปรับปรุงประเมินหลักสูตรทุกระดับช้ัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนว

ทางการพัฒนาของมาตรฐานการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิ เทศศาสตร์ ช้ันน าโดยค านึงถึงความต้องการของ

ตลาดแรงงานและผูใ้ช้บัณฑิต 

1.2. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

1.3. พัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ

สนับสนุนคณะใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.4. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศกึษาสอบใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพในแตล่ะสาขาวิชา 

1.5. พัฒนาเพิ่มช่องทางและสร้างกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพในการจัดผู้ผ่านการศึกษา

ต้นทางเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มคีุณภาพ 

1.6. มีกลไกวิจัยภายนอกเพื่อน ามาสร้างนวัตกรรมหลักสูตร 

1.7. สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เร่งท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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1.8. สร้างโครงการพัฒนาอาจารย์จากนักศกึษาที่มผีลการศกึษายอดเยี่ยม 

 

2. ด้านการวจิัย 

2.1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยรับการจัดสรร

งบประมาณจากแหล่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2. พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์ 

2.3. สร้างเครือขา่ยงานวิจัยกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอก 

2.4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยและน าเสนอเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.5. จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ส าหรับนักวิจัยรุน่ใหม่ของคณะ 

2.6. จัดท าเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัยของอาจารย์ 

 

3. ด้านการบรกิารวชิาการ 

3.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชนและสังคม 

3.2. จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่น ๆ เพื่อชุมชนและสังคม 

3.3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามศาสตร์แตล่ะสาขาวิชาเพื่อให้บริการวิชาการตอ่ชุมชนและสังคม 

3.4. สนับสนุนให้อาจารย์และผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

3.5. สร้างคลังข้อมูลธุรกิจ เศรษฐกิจเพื่อบริการวิชาการชุมชนในท้องถิ่น ภาคเหนอื รวมถึงลุ่มแม่น้ าโขง 

 

4. ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีจิตส านึกในการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

4.2. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาให้ เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนและท้องถิ่นเข้ามามีสว่นร่วม 

4.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สืบสานโครงการตามแนว

พระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้น าศลิปวัฒนธรรมไทยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
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5. ด้านการบรหิารจัดการ 

5.1. จัดท าแผนพัฒนาคณะและทบทวนจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

5.2. บริหารจัดการดว้ยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

5.3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล การบริหารจัดการที่ดแีละท าองค์กรให้มีความสุข 

5.4. พัฒนาและเสรมิสร้างองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

5.5. พัฒนาและสรา้งผู้บริหารรุน่ใหม่โดยการมอบหมายอ านาจและการกระจายอ านาจ 

5.6. เสริมสรา้งการท างานเป็นทีม และการบริหารที่มีสว่นร่วมของสมาชิกในองค์กร 

 

6. ด้านการพัฒนานักศกึษา 

6.1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

6.2. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่สร้างเสริมทักษะในการด ารงชีวติ 

6.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริการแก่ชุมชนและการสบืสานโครงการตามพระราชด าริ 

6.4. จัดระบบให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพรวมถึงการศึกษาต่อใหก้ับนักศึกษา 

6.5. ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้น ารวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแก่

นักศึกษา 

 

7. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

7.1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิการศึกษา สร้างผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเสริมศักยภาพความเป็นนักวิชาการ 

7.2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะทางวิชาชีพ

เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

7.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงาน

ภายในและภายนอกองค์กร 

7.4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีใจบริการ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

7.5. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับช้ัน และสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน

ต่าง ๆ 

7.6. พัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพให้บริการในลักษณะ One Step Service และมี

ความเป็นมืออาชีพ 
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8. ด้านเครือข่าย 

8.1. สร้าง/รักษา/ส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า และสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปของสมาชิก/ชุมชน/

สมาคม 

8.2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่วนที ่2  

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA 

 

2.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า CUPT QA 

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วย

ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบตามล าดับนั้น ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อประเมินสถาบันอุดมศึกษา

แยกชุดกัน ซึ่งเป็นภาระส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 หน่วยงานในปี 

พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้ตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษา

ที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จงึมีมติแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือฉบับนี้สั้น  ๆ ว่า “คณะ

ท างานฯ”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีท้ี่เหมาะสม 

กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ระบุว่า “...การ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

......และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก. จึงเห็นควรก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. 

และ ทอมก. และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาได้มากที่สุดและเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศกึษาอย่างสมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะ และสถาบัน คณะท างานฯ จึงได้พิจารณาจัดท าเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุม

ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และรวมเรียกว่า Council of the University Presidents Quality 

Assurance (CUPT QA)  

ทั้งนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก. ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก. ใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะท างานฯ ได้พัฒนาขึ้น โดยหวังให้เกิดการบูรณา

การการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกัน

ภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพื่อสถาบันอุดมศกึษาได้ลดภาระที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์
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ที่ค านึงถึงแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) มุ่งสู่การด าเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

โดยในปีการศึกษา 2557 มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันเป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง ทั้ง 3 สถาบันจึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยภายหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 5 สถาบันน าร่องที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปี

การศกึษา 2557  

ทปอ. ได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประเมินระดับคณะ/สถาบัน และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ 

CUPT QA โดยทั้ง 5 สถาบันน าร่องได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และ

ได้รับการประเมินด้วยระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557 (ช่วงเวลาประเมิน กันยายน-พฤศจิกายน 

2558) โดย ทปอ. ได้รับข้อมูลหลังการประเมิน เพื่อน าข้อมูลและคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558  

 

2.2 โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

CUPT QA ให้ความส าคัญการประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อ

พิจารณาจากหลักการของการด าเนินการประกันคุณภาพที่มีการด าเนินการทั่วไป การด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินแบบ 1st Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่งด าเนินการโดย

สถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ เองส่วนการรับการประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเป็นแบบ 3rd 

Party Assessment หรืออีกนัยหนึ่งหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากการด าเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเป็นการประเมินโดยเกณฑ์ชุดเดียวกันส าหรับการประกันคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอกตามจดุเน้นของสถาบันอุดมศกึษาหนึ่ง ๆ 

หมายเหตุ 2nd Party Assessment เป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากกระบวนการโดยตรง ซึ่งใน

กรณีของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในพันธ

กิจด้านการเรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และ

ทักษะในตัวบัณฑิตคือผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการตามนโยบาย

ของแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศที่ถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

ซึ่งใน 1st Party Assessment การประเมินตามเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุม

ผูม้ีสว่นได้สว่นเสียเหล่านีแ้ล้วในเกณฑต์่างขอ้กันหรือขอ้เดียวกันขึ้นอยู่กับระดับของเกณฑ์ 
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2.3 แนวคดิของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 

แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 ยังคงแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 

QA ของฉบับปีการศึกษา 2557 ที่สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะ

และความสามารถในการเรียนรู้ (Core Transferable Competence) ที่บัณฑิตจ าเป็นต้องมีเพื่อประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม 

นิยามหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยคือความตรงต่อเจตนารมณ์ (Fitness for Purpose) [3, 4] ในความหมายนี้

คุณภาพที่ดีหมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมไปถึง

นักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้น

คุณภาพของอุดมศกึษารวมถึงคุณภาพบัณฑติจงึขึน้กับบริบทของสถาบันการศกึษานั้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่าตนเอง

จะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถ

พัฒนาตัวเองได้รวมทั้งสังคมเกิดความพึงพอใจและความมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อ

สังคม การจะท าให้เกิดการประกันคุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัยตั้งแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตร

ตอ้งรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียน

การสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการประเมินปัจจัยเหล่านี้และประเมินผลผลิตที่ได้จาก

กระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพทั่วไปจึงนิยมที่จะประเมินใน 3 มิติหลัก (Dimension) คือ มิติ

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

ในมิติปัจจัยน าเข้า ตัวอย่างตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรทางวิชาการ และ

คุณภาพของนักเรียน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ในมิติ

กระบวนการ คุณภาพประเมินจากหลักสูตร ขนาดห้องเรียน ช่ัวโมงที่สอน คุณภาพของการสอน 

บรรยากาศการวิจัยและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร การประเมินผลการ

เรียนรู้และการป้อนกลับผลประเมินเพื่อท าการปรับปรุง เป็นต้น ในมติิผลผลติ ตัวอย่างของตัวชีว้ัดที่ถูก

ประเมิน ได้แก่ ความสามารถของบัณฑิต อัตราการคงอยู่ของนักศกึษา อัตราการจา้งงาน ผลการวิจัย/

บริการวิชาการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ

แข่งขันรุนแรง สิ่งที่ท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่  การเคลื่อนย้ายของแรงงานทั่ว

โลกท าให้บัณฑิตต้องมีความสามารถสูงขึ้น ความต้องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

จากผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการหลากหลายและ

จ าเพาะเจาะจงมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและหลักสูตรเกิดขึ้นจ านวนมาก การผลิตบัณฑิตในบาง

สาขามีจ านวนมากเกินความต้องการของตลาดในขณะที่ขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด้าน

เทคโนโลยีเฉพาะที่มีความยาก ปัญหาบัณฑิตไม่สามารถประยุกต์ความรู้ในงานจริง ไม่สามารถปรับตัว
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ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วหรอืการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขาดความรู้ในบริบท

รอบตัวและขาดทักษะทางภาษาท าให้ไม่สามารถแข่งขัน ไม่สามารถสื่อสาร นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต บัณฑิตจึงต้องมีทักษะที่เหมาะสม [5] อีก

ทั้งต้นทุนของอุดมศึกษาที่สูงขึ้นแต่งบประมาณจากรัฐลดลง ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่สถาบันการศึกษา

จะต้องเผชิญและปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมี Competence เหมาะกับภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง  ๆ 

มากขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น 

จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีการน าหลักการการบริหารที่เป็นเลิศมาใช้สร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

น ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 

2552 และริเริ่มโครงการน าร่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาของ

สถาบันอุดมศกึษาภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx 

เกณฑ์ EdPEx [6] แบ่งเป็น 7 หมวดส าคัญ ได้แก่ หมวดการน าองค์กร หมวดการวางแผน

เชงิกลยุทธ์หมวดการมุง่เน้นลูกค้า หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้น

ผูป้ฏิบัติงาน หมวดการมุง่เน้นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์ ทั้ง 7 หมวดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่ง

กันและกัน การบริหารเพื่อความเป็นเลิศจึงต้องพิจารณาด าเนินงานเชื่อมโยงแต่ละหมวดอย่าง เป็น

ระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ลักษณะที่เป็นเกณฑ์ซึ่งให้เพียงแนวทาง 

(Guideline) ด าเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามที่สถาบันการศึกษาก าหนดของ EdPEx จึง

เหมาะกับการที่สถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจาก “สถาบันการศึกษามีการ

ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความ

คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและ

ประเทศที่ต่างกัน เพื่อช่วยใหส้ถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารงานขององค์กรหนึ่ง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศอย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาในการด าเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ 

EdPEx ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถด าเนินการให้ได้ถึงระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น [8] แต่การ

ตรวจประเมินเพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษายังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาสามารถเดินหน้าพัฒนาไปในแนวทางที่ประสงค์ได้โดยมีภาระที่สมเหตุสมผลและไม่

ขัดกับข้อจ ากัดด้านกฎหมาย คณะท างานฯ จงึพิจารณาและเห็นด้วยกับแนวคิดของการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรที่เป็นการด าเนินการหลักในการผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพื่อการบริหารงานให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามพันธ

กิจของสถาบันอุดมศกึษา 
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ระดับหลักสูตร 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผูบ้ริโภคทุกหลักสูตรต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบ

ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกปี  

ตลอดจนน าเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังคงการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่ง

เป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มีสาระส าคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Ex-

pected Learning Outcome (ELO) สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้

คนมีวิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบันฑิตที่มี Competence เหมาะสมกับ

ภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาโดยตรง โดยระบบ CUPT QA ฉบับปี

การศึกษา 2558 นั้นจะใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ AUN-QA Version 3.0 [11] โดยหลักสูตรสามารถ

เลือกเขียน SAR เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความต้องการและบริบทของหลักสูตร  

ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ  

World Class ในระดับที่ 7 ซึ่งถึงแม้การไปสู่ระดับ World Class จะเป็นเรื่องยาก แต่โดยหลักการของการ

ประกันคุณภาพนั้นการต้ังเป้าหมายไว้สูงสะท้อนถึงปรัชญาที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้เกณฑ์ (Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (Guideline) ส าหรับการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพื่อความ

ทันสมัยเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อยมากเป็นการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง และ

ด้วยฐานคิดเชิงระบบนี้เองเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการด าเนินการ

ภายใต้กรอบ EdPEx ได้อย่างลงตัวดังรูปที่ 1-1 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหาร

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นล าดับช้ันดังรูปที่ 1-2 จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับ

หลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง...และเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก” [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 การด าเนินการและการให้การสนับสนุนที่เป็นไปตามนโยบายตามล าดับช้ันการบริหารงาน

ของสถาบันอุดมศกึษา 

ค่านิยมหลัก 

AUN-QA 

กลยุทธ์ 

การน า

องค์กร 

ลูกค้า 

บุคลากร 

ผลลัพธ์ บูรณาการ 

ELO 

Pass rate 
Dropout 

rate Grad.  
Time Em-
ployability 
Research  
activities 
Feedback 

Satisfaction 
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ภายใต้ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แล้ว

หลักสูตรยังสามารถใช้เกณฑ์อื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น Asso-

ciation to Advance Collegiate Schools of Business(AACSB) Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน CUPT QA ฉบับปีการศกึษา 2558 

ระดับคณะและสถาบัน 

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdPEx นั้นต้องใช้เวลาสั่งสมความพร้อม CUPT Indicators จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อรับการประเมินประจ าปีก่อนที่จะด าเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจาก 

CUPT Indicators จากฉบับปีการศึกษา 2557 

ระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. โดยการประเมินมี

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ 

CUPT  

Indicators การประเมินจะเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1ST Party Assessmentและ 3rd Party Assess-

ment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งชีแ้ต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี 7 ระดับเช่นเดียวกับ AUN-

QA เป็นการเปลี่ยนจากการ Audit ตามข้อก าหนดของตัวบ่งช้ีสู่ลักษณะที่เป็น Assessment เป็นแนวทาง

ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับคุณภาพที่ด าเนินการอยู่ และน าไปบริหาร

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับที่สูงขึน้อย่างตอ่เนื่องต่อไป 

เกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ / สถาบัน (CUPT Indicators) 

ในการด าเนินงานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA  ให้พิจารณา

ด าเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ตามแนวทาง 

EdPEx แ ล ะ  

2. ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาต่อเนื่องมากจาก CUPT Indicators ใน

ฉบับปีการศึกษา 2557 โดยสามารถใช้และเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจากข้อมูลของ CUPT Indicators ฉบับปี

การศกึษา 2557 

คุณลักษณะของ CUPT Indicators 

 ตัวบ่งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร ดังรูปที่ 1-3  

 ตัวบ่งชีบ้างตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 

 ตัวบ่งชีบ้างตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้ส าหรับ Benchmarking 
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 ตัวบ่งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (Ranking) ระดับสากล ได้ท าให้สามารถ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้

ความมั่นใจว่าในระดับสากลด้วย 

 การประเมนิตัวบ่งชีจ้ะมีทั้งการประเมนิในเชงิปรมิาณและการประเมินในเชิงคุณภาพ 

 แม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ก็ตาม การประเมินเป็นการประเมิน 7 ระดับ ใช้

รูปแบบ Assessment แทนการ Audit เพื่อเน้นให้ทราบสถานภาพที่น าไปสู่การพัฒนาในระดับที่

สูงขึ้น โดยระดับ 7 เป็นระดับ World Class โดยพิจารณาทั้งการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการ

ด าเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  C หมายถงึ ตัวบ่งช้ีหลัก (Core) และ S หมายถงึ ตัวบ่งช้ีเลือกตามบริบท (Selective) ในระดับคณะ/สถาบัน 

 

รูปที่ 1-3 การบูรณาการระหว่าง CUPT Indicators กับเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 

2.4 สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

1.  จากแผนภาพในรูปที่ 1-4 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องด าเนินการตามประกาศ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทุกปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ 

พ.ศ. 2558) 
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 องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quali-

ty Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความ

เหมาะสม เช่น AACCB ABET เป็นต้น โดยหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรอย่างน้อย 1 ครัง้ในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ปี เช่น 5 

ปี ใหม้ีการประเมินอย่างนอ้ย 1 ครั้งในรอบ 6 ปี 

 ระดับคณะและสถาบัน 

 องค์ประกอบที่ 1 : โครงรา่งองค์กร (ตามแนวทาง EdPEx) 

 ใช้ CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx เพื่อการพัฒนาสู่การประเมิน

ภายใต้กรอบ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน 

- กรณีใช้ CUPT Indicators ต้องรับการประเมินคุณภาพทุกปี 

- กรณีใช้ EdPEx เต็มรูปแบบต้องรับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 

ปี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

 

 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
ดับ

หล
ักส

ูตร
 

ระ
ดับ

สถ
าบ

ัน 

(IQA) 
องค์ 
1-5/ 

13 ตัว 
บ่งชี้ 

 

 

ใช้ 
ของ 
สกอ. 

 

(EQA) 
เกณฑ์ 7 

ด้าน 
20 ตัว 
บ่งชี ้

AUN-QA 
หรือ 

เกณฑ์ระดับสากลอ่ืน 

 
องค์ 2-6 

 

องค์ 1  
การก ากับ
มาตรฐาน 
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2. สถาบันอุดมศกึษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาการตดิตาม/ประเมิน/ทวน

สอบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการท างานรว่มกัน 

3. ทปอ. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในช่วงต้น ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สกอ. สู่การน าไปใช้เป็นหนึ่งใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของประเทศต่อไป 

4. สกอ. ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศกึษามีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

และพิจารณาใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 

QA   

5. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และ สมศ. ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนว

ทางการติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตาม

ระบบที่ CUPT QA ก าหนด 

หมายเหต ุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET AACSB ฯลฯ สามารถบูรณาการ

ภาย ใต้ กรอบ  EDPEX เนื่ อ งจากมี ฐานคิ ด เชิ งระบบและมุ่ ง เน้ น  Learning Outcome 

เชน่เดียวกัน 

 

2.5 กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  

การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 

ระดับด้วยกัน คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และการตรวจประเมินระดับสถาบัน 

 

2.5.1   การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกหลักสูตรด าเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกปี 

 ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งใน

รอบ 5 ปี 

 ควรด าเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน 

ก่อนการตรวจฯ ระดับคณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ก. กลุ่มหลักสูตรที่มีก าหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรในรอบ

ปีการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย

ประธาน (Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด

ของหลักสูตร โดยมีจ านวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่าที่หลักสูตรสังกัดอยู่อย่างน้อยร้อยละ 50 และอย่างน้อยหนึ่งคนควรมี

คุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการ

ประเมิน 

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ 

CUPT QA ของ ทปอ./ทอมก. หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. 

เห็นชอบ 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอก

หลักสูตรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่รับประเมิน และเคยมีประสบการณใ์น

การบริหารจัดการหลักสูตรมาก่อน 

 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 ให้คณะกรรมการชุดนีส้อบทานตามองค์ประกอบที่ 1 และตรวจประเมินในส่วนที่

ด าเนนิการตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร 

**หมายเหตุ หากต้องการให้ สกอ. เผยแพร่หลักสูตร ให้ด าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

ข. กลุ่มหลักสูตรที่ไม่มีก าหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ใน

รอบปีการศึกษา (ในกรณีที่สถาบันไม่มีระบบสอบทานหรือ Monitoring System 

ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร) 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจ านวนอย่างนอ้ย 2 คน 

 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัด

คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้

ประเมินจากภายในคณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่าง

หลักสูตร 
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 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแตล่ะคน เช่น ความรู้ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณใ์นการตรวจฯ เป็นต้น 

 ให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 โดย

คณะกรรมการ 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตร

ในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา 

หมายเหตุ: หากสถาบันมีกลไกก ากับดูแลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 

ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบในระดับสถาบันหนึ่ง ๆ คณะกรรมการประเมินท า

หน้าที่ประเมินตามแนวทาง AUN-QA เท่านั้น ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจ

ประเมินและจัดส่งใหก้รรมการประเมินก่อนก าหนดการประเมินอย่างนอ้ย 15 วัน 

 ส าหรับหลักสูตรที่มีก าหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้รายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี

ย้อนหลัง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น และจัดส่งให้กรรมการ

ประเมินก่อนก าหนดตรวจอย่างนอ้ย 15 วัน 

 ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีก าหนดตรวจประเมิน และไม่เคยเข้ารับการตรวจประเมิน 

AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดย

รายงานข้อมูลเท่าที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพื่อ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

 ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีก าหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร แต่เคยเข้า

รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มาก่อน ให้ปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะน าเมื่อครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง

ต าม เกณ ฑ์  AUN-QA แล ะป รับ  Program Profile ให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เผย แพ ร่ /

ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนกิส์ได้ 
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ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ส าหรับหลักสูตรที่มีก าหนดตรวจประเมิผน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้ด าเนินการ

ตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) [11] โดยใช้เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting)  

 การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 การตรวจเอกสาร 

 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุนนิสติ/นักศึกษา ศษิย์เก่า และผู้ใชบ้ัณฑติ 

 การเยี่ยมชมสถานที่ 

 การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่ เน้นการเสนอจุดแข็งและ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 

ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มีก าหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะรับการตรวจประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop As-

sessment) เท่านัน้ ไม่มกีารเข้าเยี่ยมพืน้ที่ (Site Visit) 

รายงานผลการตรวจประเมิน 

ให้หลักสูตรที่  “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน รายงานวันที่

คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่

สาธารณะ 

ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา ให้รายงาน 

ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็ง

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่

ละเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 

1 เดือน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ ์

AUN-QA ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งขอ้มูลพืน้ฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online 
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การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 

น าเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระส าคัญ จากรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ

ภาควิชาหรือคณะโดยระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-5 การเผยแพรส่าระส าคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมนิตนเอง

ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 

(หากใช้ Version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ คือ 2.1 ถึง 2.11) 
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2.5.2  การตรวจประเมินระดับคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกป ี

 ควรด าเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจ ฯ 

ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

ประธาน 1 คนกรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า โดยมีจ านวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่าง

น้อยร้อยละ 50  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผูป้ระเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 

ของ ทปอ./ทอมก. หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมี

ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สม

ศ. หรอืระบบอื่น ๆ มาก่อน 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า ที่ด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยด ารง

ต าแหน่งในอดีตและผูท้ี่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพของ CUPT Indicators 

ระดับคณะ 

 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการ

ตรวจฯ 

ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting) 

 การน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 

 การตรวจเอกสาร 

 การสัมภาษณ์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
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 การเยี่ยมชมสถานที่ 

 การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบือ้งตน้ด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและขอ้เสนอแนะ

ตามข้อเท็จจรงิที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผูร้ับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่าง

เหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนา หรอือาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า (Closing Meeting) 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน 

มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผู้รับการ

ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็น

ภาพรวมของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของ

การด าเนินงานในคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด

การตรวจฯ 

 

การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. 

ก าหนด 

 

2.5.3 การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators) 

 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย

ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันโดยมีจ านวน

ผูป้ระเมินที่มาจากภายนอกสถาบันอย่างนอ้ยร้อยละ 50  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผูป้ระเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 

ของ ทปอ./ทอมก. หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมี

ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สม

ศ. หรอืระบบอื่น ๆ ในระดับคณะหรอืเทียบเท่าขึน้ไปมาก่อน 
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 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ด ารงต าแหน่ง

รองอธิการบดีขึน้ไป ทั้งผูท้ี่เคยด ารงต าแหน่งในอดีตและผูท้ี่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 สถาบันที่รับการประเมนิเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพของ CUPT Indicators 

ระดับสถาบัน 

 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการ

ตรวจฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-6 ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน 

กับข้อมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

 

ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด (Opening Meeting) 

 การน าเสนอผลการด าเนินงานของสถาบัน 

 การตรวจเอกสาร 

SAR for 
AUN-QA 
หลักสูตร 1 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

OP สถาบัน 
CUPT Indicators 

 

OP คณะ 
CUPT Indicators 

 

องค์ 1 ก ากบัมาตรฐาน 
องค์ 2 AUN-QA 

 

องค์ 1 ก ากบัมาตรฐาน 
องค์ 2 AUN-QA 

 

องค์ 1 ก ากบัมาตรฐาน 
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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 การสัมภาษณ์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 การเยี่ยมชมสถานที่ 

 การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบือ้งตน้ด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและขอ้เสนอแนะ

ตามข้อเท็จจรงิที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผูร้ับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่าง

เหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Closing 

Meeting) 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน 

มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผู้รับการ

ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนว

ปฏิบัติที่ดีรวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของสถาบัน 

จุดเน้นของสถาบันประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตาม

พันธกิจของสถาบัน ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด

การตรวจฯ 

ทั้งนี้ หากสถาบันจ าเป็นต้องใช้คะแนนการประเมินภาพรวมเพื่อแจ้งต่อ ก.พ.ร. (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ให้คณะกรรมการประเมินสรุปคะแนนภาพรวมของสถาบันเพื่อใช้

ในการรายงานต่อไป 

 

การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. 

ก าหนด 
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ส่วนที ่3 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 

 

3.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการ

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะด าเนินการด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ า และจะน าข้อมูล

จากการประกันคุณภาพหลักสูตรนีน้ าเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ เพื่อใหส้ังคมมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และสกอ. 

สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการด าเนินการ

ตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและน าผลการประเมินไปใช้

เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

2) องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะ

ด าเนินการด้วยการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

[11] หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่ เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือ

นานาชาติเช่นเกณฑข์องสภาวิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ด าเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อ

การพัฒนาตามรอบของระบบสากลที่ได้เลือกใช้ และด าเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA 

อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและด าเนินการตามที่ เกณฑ์ก าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้การ

ประเมิน AUN-QA อย่างนอ้ย 1 ครั้งใน 5 ปีนัน้ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะด าเนินการโดยขอ

ความช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากส านักงานเลขานุการของ AUN การเลือก

ด าเนินงานตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอื่น ๆ ในองค์ประกอบเพื่อการพัฒนานี้

เป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ 

AUN-QA หรอืเกณฑ์สากลอื่น ๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการ

สนับสนุนให้เกิด Mobility ในภาคการศึกษา 

โดยการด าเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนี้

สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษาของ

ภาษาไทยมีพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการศกึษาไทยในตลาดโลก 
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3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 

 

องค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลัก 

สูตร [11] 

AUN.1  Expected Learning Outcomes 

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 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ส่งเสริมใหส้ถาบันอุดมศกึษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2558 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้ สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการ
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หลักสูตรใหม่หรอืหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนา

หลักสูตรและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรดังกล่าว ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช้เกณฑ์ก ากับ

มาตรฐาน 11 ข้อ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2558 จะพิจารณาการก ากับมาตรฐานใน 11 ข้อเช่นกัน แต่ใช้รายละเอียดตามที่ก าหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑแ์ทน 

 



 

 

ตัวบ่งชี ้1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2548 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1 . จ า น วน อ าจ ารย์

ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสูตร ไม่ได้และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตร

นั้น 

ไม่ น้ อยกว่ า 5  คน และเป็ น

อ าจ ารย์ ป ระจ า เกิ น ก ว่ า  1 

ห ลั ก สู ต ร ไม่ ได้ แล ะป ระจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศกึษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้  และประจ า

หลั ก สู ต รระยะ เวลาที่ จั ด

การศกึษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 

 อาจารย์ ป ระจ าสามารถ เป็ น

อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 

1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่

ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ส าม ารถ เป็ น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ

ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทใน

ส า ข า วิ ช า เดี ย ว กั น ได้ อี ก  1 

หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 

ลงวันที่ 11 ม.ีค.2557 ก าหนดว่า 

 



 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่ มี

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้

ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบ

ทุ ก แ ข น งวิ ช า /ก ลุ่ ม วิ ช าข อ ง

หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุม

แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตร 

คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง

น้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เป็ น อ า จ า ร ย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

หรอือาจารย์ผู้สอน 

มี คุณ สมบั ติ เป็ นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ห รื อ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ

วิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์

ผูส้อน 

 

3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก

ห รื อ เที ย บ เท่ า  ห รื อ ด า ร ง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น

ไป  ใน ส า ข า วิ ช า นั้ น  ห รื อ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก

หรือ เที ยบ เท่ า  หรือด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่าง

 

 



 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

อย่างนอ้ย 3 คน น้อย 3 คน 

4 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อาจารย์ผู้สอน 

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ใ น

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

และ 

3. มีประสบการณ์ ในการท า

วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 

คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี

คุณ วุฒิ ปริญญ าเอกหรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการ

สอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการท า

วิ จั ยที่ ไม่ ใ ช่ ส่ ว น หนึ่ งขอ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก

ข้อความที่ ศธ0504(4)ว867 ก าหนด

ว่า ให้อาจารย์ที่ มี คุณ วุฒิ ระดั บ

ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะ

ยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จ

การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 

ปี  นับจากวันที่ เริ่มสอน จะต้องมี

ผลงานวิจั ย  จึ งจะสามารถ เป็ น

อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 

และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

 

 



 

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

 

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.  เป็ นอ าจารย์ ป ระจ าที่ มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และ 

2.  มีประสบการณ์ในการท า

วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 

1.  เป็นอาจารย์ประจ าที่มี

คุณ วุฒิ ปริญญ าเอกหรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2.  มีประสบการณ์ในการท า

วิ จั ยที่ ไม่ ใ ช่ ส่ วน หนึ่ งขอ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 

- ก ารพิ จ ารณ าก รณี อ าจ ารย์

เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก

ราชการ ดังนี้ 

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี

คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เก ณ ฑ์ ฯ  ซึ่ ง

เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก

ราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็ม

เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบ

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือ มี

สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้

อย่ าง ชัด เจน  อาจารย์ ดั งกล่ าว

สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

2) “อาจารย์ เกษี ยณ อายุ งาน ” 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน

นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก

นั กศึ กษ าได้ รั บ อนุ มั ติ โค รงร่ าง

วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 

 1. เป็ นอาจารย์ ป ระจ าหรือ

ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ ในการท า

วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มี

คุณ วุฒิ ปริญญ าเอกหรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท า

วิ จั ยที่ ไม่ ใ ช้ ส่ วน หนึ่ งขอ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 

2548 ข้อ 7.6 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ 

หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น

อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากร ที่ไม่อยู่

ใ น ส า ย วิ ช า ก า ร  ห รื อ เ ป็ น

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่

ต้ อ งพิ จารณ าด้ านคุณ วุฒิ แล ะ

ต าแหน่งทางวิชาการผู้ เช่ียวชาญ

เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร

ป ระจ า ใน สถ าบั น เท่ านั้ น  ส่ ว น

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
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บุคลากรประจ าสถาบันที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

ในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับใน

ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง

หรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้

ไม่ ต่ าก ว่ า ระดั บ  9  ขึ้ น ไป  ต าม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ

อาจารย์ ผู้ ส อน  ที่ ได้ รั บ คุณ วุฒิ

ปริญญาเอก หรือไม่ เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่ งทางวิชาการตั้ งแต่ รอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่

เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจ

แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทน

เป็นกรณี  ๆ ไปโดยความเห็นชอบ
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ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้อง

แจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้

รับทราบการแต่งตั้งนั้นดว้ย 

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 จ า แ ล ะ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรอืด ารงต าแหน่งทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ ในการท า

วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 

1 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ

ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก

สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการท า

วิ จั ยที่ ไม่ ใ ช่ ส่ วน หนึ่ งขอ ง

การศกึษาเพื่อรับปริญญา 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้ ส า เร็จ

การศกึษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 

ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ

เต็มในการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)  ห รื อ ว า ร ส า ร 

หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน

รู ป แ บ บ เอ ก ส า ร ห รื อ สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กลั่นกรอง (Peer Review) ซึ่ง

อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

วิ ย า นิ พ น ธ์ ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ก า ร จ ด ท ะ เบี ย น

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถ

ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา

จากปีที่ ได้ รับสิทธิบัตร หรือ  อนุ

สิทธิบัตร ไม่ใชป่ีที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑติศกึษา 

 วิยานิพนธ์ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 

คน 

 

การค้นคว้าอิสสระ 

อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 

คน 

 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท

ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ

นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 

5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 

ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 

หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มี

ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้

มากกว่า 5 คน ให้อยู่ ในดุลยพินิจ

ของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้

ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุน

นักวิจัยที่ มีศักยภาพสูงที่มีความ

พร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือ
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วิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัย

ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิต

ผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับ

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี

ผ ล ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

โดยนับรวมปีที่ประเมนิ 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 

ปี โดยนับรวมปีที่ประเมนิ 

 

1 1 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ห ลั ก สู ต รต าม รอ บ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่ เกิน  5 ปี  (จะต้อง

ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/

ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 

5 ปี  ประกาศใช้ ในปีที่  7 

ห รื อ ห ลั ก สู ต ร  6  ปี 

ประกาศใชใ้นปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิท ยาลั ย /สภาบั น 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 

6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  

 



 

 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ก าหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์”ทั้งนั้น ให้ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์และให้

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 พร้อมเหตุผลและการด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ประกอบผลการประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์จาก Guide to AUN  

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

คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑท์ี่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑน์ี้เป็น

ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 

3.0 [11] ซึ่ งปรับเกณฑ์ เดิมใน Version 2.0 [10] จ านวน 15 เกณฑ์  เหลือ 11 เกณฑ์  โดยยังคง

สาระส าคัญเดิมในการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ใช้เพื่อการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรที่พัฒนา SAR โดย

ใช้เกณฑข์อง Version 2.0 จะสามารถปรับเป็น SAR ตามเกณฑ์ได้ทันทีดังแสดงในตารางความเชื่อมโยง

ระหว่างเกณฑ์ใน Version 2.0 ไปยัง Version 3.0 ดังนี้ 

 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างเกณฑ์ 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 Learn-

ing 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 
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แนวคดิการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning  

Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจ าเป็น (Needs) ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ในหลักสูตรและข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เช่น ข้อก าหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อก าหนดจากสภาวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 

1. ผู้เรยีน นิสติ นักศกึษา 

2. คณาจารย์ นักวิจัย 

3. บุคลากรสายสนับสนุน 

4. ผูบ้ริหาร 

5. บัณฑติ ศษิย์เก่า 

6. ผู้ประกอบการ ผูว้่าจ้างบัณฑติ 

ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ด าเนินการโดยน า ELO ที่พัฒนาขึ้นมา

เป็นเป้าหมายหลักของการด าเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อให้

บัณฑติที่จบจากหลักสูตรมี ELO หรอืผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้ เกณฑจ์ะก าหนดให้ถ่ายทอด 

ELO ลงในข้อก าหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Pro-

gramme Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

(Teaching and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้

มี ELO ที่ก าหนดหรอืไม่ โดยรวมคือเพื่อให้บัณฑติที่จบการศกึษาจากหลักสูตรมคีุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือ

คุณสมบัติของ บัณฑติที่จบการศกึษาจากหลักสูตร 
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รูปที่ 2-1 โมเดลเกณฑก์ารประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA Version 3.0 [11] 

 

การบริหารจัดการคณาจารย์ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) 

นิสตินักศึกษาและส่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facili-

ties & Infrastructure) ล้วนแล้วแต่เป็นการด าเนินการส าคัญที่ส่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร 

และการพัฒนาให้คุณภาพของการด าเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และ

ตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร 
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ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ 

จากหน้า 64 ของเอกสาร [11] ดังตอ่ไปนี ้

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 im-

provement 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 evi-

dence 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-
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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. 

 

แนวทางการประเมินระดับคะแนน 

“ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงระดับคุณภาพของการ

ด าเนินการ (QA Practice) ตามเกณฑ์ หรือสถานะการด าเนินการในหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการถึงใน

ระดับใด ตั้งแต่ ระดับไม่เพียงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรอื ยังไม่ได้ด าเนินการตามที่เกณฑ์ก าหนด ไม่มี

แผนงานไม่มีหลักฐานว่าได้ด าเนินการตามเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือ

มีหลักฐานว่าได้ด าเนินการตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลการด าเนินการที่สม่ าเสมอตาม

คาดหวัง 

ทั้งนี้ในการประเมินจะเป็นการตรวจหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับการด าเนินการต่าง  ๆ 

โดยจะไม่ใช่การตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารส าคัญและสัมภาษณ์ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการด าเนินการตามเกณฑ์ 

ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการด าเนินการที่เหนอืกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด โดยมีหลักฐานแสดง

ให้เห็นว่าได้ด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผล

การด าเนินการในเชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (ระดับ 6) หรือเป็นแนวปฏิบัติช้ันน าหรือดีเยี่ยม มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มี

ผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก (ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่

ได้ด าเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ด าเนินการเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพ (Quality and Improvement Activities) 
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ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการด าเนินการ 

เกณฑส์มมติ: ให้ใช้ผลการส ารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ระบบด าเนนิการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ระบบส ารวจความคิดเห็นนักศกึษา ระบบการปรับปรุง

หลักสูตร 

ระดับ

คะแนน 
ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องหลักฐาน 

1 ยังไม่มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่เคยมี

แบบส ารวจหรือรูปแบบการส ารวจความคิดเห็นเพื่อการดังกล่าวเมื่อสอบถามนักศึกษา 

พบว่า นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรอืเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 

2 พบว่าได้มีการก าหนดรูปแบบการส ารวจ มีก าหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ส าหรับ

ใช้สอบถามความคิดเห็นนักศกึษา มีหลักฐานการด าเนนิการส ารวจไปแล้วบางสว่นแตย่ังไม่

ครบถ้วนหรอืก าลังจะด าเนนิการส ารวจความคิดเห็น 

3 มีผลการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตร ไม่พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีการน า

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

4 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์และสรุปการส ารวจความ

คิดเห็นนักศึกษาพบว่ามีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

และมีการน าความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และ

ผลการเรียนรู้ของวิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตาม

ข้อเสนอแนะของนักศึกษา มีการจัดตารางเรียนและคาบเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ของวิชาและหลักสูตร โดยพบว่าการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้

เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

5 พบว่าระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศกึษา และระบบการปรับปรุงการด าเนินการใน

หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ท าใหผ้ลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่าจ านวนนักศึกษาที่ Dropout หรือ

เรียนไม่ผ่านอันเนื่องมาจากการจัดการเรยีนการสอนที่ไม่เหมาะสมมจี านวนน้อยลง 

6 พบว่าระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุงการ

ด าเนินการในหลักสูตรเป็นอย่างดี การด าเนินการของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผล

ส ารวจถูกส่งต่อเข้าระบบปรับปรุงการด าเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรถูกสะท้อนมาให้เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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ระดับ

คะแนน 
ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้องหลักฐาน 

และผลการส ารวจทั้งหมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหารการศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ชัด

ว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุน

ทรัพยากรเพิ่มเติมมาก เป็นระบบและการด าเนินการตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในเรื่องนี ้

7 พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการ

ปรับปรุงการด าเนินการในหลักสูตร มีผลการด าเนินการของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อ

นักศึกษาและสถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าแนวทางการด าเนินการน า

ความคิดเห็นของนักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดย

ระบบนี้ด าเนินการมาระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมี

สถิติแสดงการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือ

ได้วา่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศในระดับสากล 

 

ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการ

ด าเนินการการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสตรู ว่าได้มกีารประกันคุณภาพการศกึษาถึงระดับใด 

และมีโอกาสในการพัฒนา/ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิต

หรอืเนือ้หาหลักสูตรแต่อย่างใด 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ 

Check List หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อย

ของแต่ละเกณฑ์ เช่นคะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจ านวน 3 ข้อ

ย่อย จะไม่มีการน าคะแนนของ Check List แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็น

การประเมินระดับคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria)  โดยใช้เกณฑ์ย่อย

เป็นเครื่องมอืเพื่อความสะดวกในการประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑเ์ท่านั้น 
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ส่วนที ่4 

การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA 

 

4.1 แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 

ในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่

ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน โดยที่ค านึงถึง

ความต้องการของสังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT 

QA จงึมดีังตอ่ไปนี ้

 1.  องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน 

  1)  โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ/สถาบัน เพื่อให้ทั้ง

ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน

รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษาที่ก าหนดไว้เพื่อเป็นหลักในการ

ด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพื่อเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งช้ีตามบริบทของ

สถาบัน (Selective indicator)  

  2)  ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัด

ของ สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยท าให้วิธีการวัดเป็นไปในแบบ

เดียวกันเพื่อลดความสับสนในการท างาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ/

สถาบัน ส าหรับตัวบ่งช้ีหลักในคู่มือฉบับนี้ มีจ านวน 13 ตัวบ่งช้ีหลัก ที่พัฒนามาจากตัวบ่งชี้ระดับคณะ/

สถาบันของคูม่อืฉบับปีการศึกษา 2557  

  3)  ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สถาบันเลือกด าเนินการเพิ่มเติมตาม

บริบทของสถาบัน โดยให้สถาบันก าหนดและด าเนินการเองตามความส าคัญหรือความท้าทายต่อ

สถาบันนั้น ๆ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดตัวบ่งชี้เลือก 

จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  และในปีการศึกษา 2559 ปรับลดตัวบ่งชี้เลือกเหลือ 3 ตัวบ่งชี ้

โดยตัดตัวบ่งชี้ S.1 จ านวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) 

ออก เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานในส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 

 2.  การแสดงตัวบ่งชี้นั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OP ตามบริบทคณะ/

สถาบัน เพื่อให้เห็นการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ตอบค าถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์ ของแต่ละคณะ/สถาบัน ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งชีป้ัจจุบันจะยังมีเกณฑท์ี่ไม่เอื้อ

หรือไม่สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนา ( Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้น
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เทียบกับตัวเองหรอืกับคู่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ควรแสดงความเห็นของแนวโน้มของการพัฒนา

ที่พบ ไว้ในรายงานเพื่อใช้เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่คณะ/

สถาบันมีแนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานภายนอกก าหนด

ตัวบ่งชี้คุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางท าให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของ

คณะ/สถาบันที่มีประสทิธิภาพและมีความยั่งยืน 

 3.  การประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 ส าหรับทุกตัวบ่งชี ้โดยสรุปผลการพิจารณาตาม

การลงความเห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบ

ระดับหรือสถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่ของสถาบัน และน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการด าเนินการในระดับที่สูงขึน้ 

 4.  การระบุแนวทางการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) 

หรอืในภาพรวมของคณะ/สถาบันก็ได้ 

 5.  การด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ

คณะและสถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ระดับ คณะ/สถาบันชุดเดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์

คุณภาพของแตล่ะสถาบันการศกึษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นเกณฑ์ในระดับสากล เชน่ EdPEx เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 4-1 องคป์ระกอบของโครงรา่งองค์กร (Organization Profile : OP) 
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3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน 

องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบันแบ่งออกเป็น 2 

องค์ประกอบด้วยกันคือ 

องค์ประกอบที่ 1 โครงรา่งองค์กร (Organizational Profile)  

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) ประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้

หลัก (Core Indicators) และตัวบ่งช้ีเลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indicators)  

การจัดท าโครงร่างองค์กรของคณะและสถาบันนั้นจะท าให้คณะและสถาบันได้เข้าใจถึง

เป้าหมายการจัดการศึกษา รวมถึงเข้าใจบริบทและสถานะขององค์กร สามารถก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินการของตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมดูแลและ

บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามบริบทของสถาบันการศึกษา และน าไปสู่

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง

กับความตอ้งการของสังคมและประเทศและเป็นไปตามบริบทของแตะ่สถาบันการศกึษา 

ส าหรับตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (Core  

Indicators) จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.13) และตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทของสถาบัน (Selective Indi-

cators) จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้(S.1 ถึง S.4)  [20]  

โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ

การศึกษา 7 ด้าน ของ สมศ. อันได้แก่ 1. คุณภาพศิษย์ 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 3. การบริหารและธรร

มาภิบาลของสถานศึกษา 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 5. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์และ 7. มาตรการส่งเสริม และครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. การก ากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. 

นักศึกษา 4. อาจารย์ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

CUPT Indicators แต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วย ค าอธิบาย ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับ

หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่

เกี่ยวข้อง เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และค าถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) 

ที่ใชเ้ป็นแนวทางการตอบค าถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2559 

CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

โครงรา่งองค์กร (Organization Profile) 

ตัวบ่งชี้หลัก 

C.1 การรับและการส าเร็จการศกึษาของนสิิตนักศกึษา 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใชป้ระโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 

C.4 ผลงานของผูเ้รียน 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารคณะ/สถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ริหารคณะ/สถาบัน 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้เลือก 

S.1 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ (TSU07) 

S.2 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 

S.3 Green University 
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องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  

การจัดท าโครงรา่งองค์กรในระบบประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA นั้น มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและท าความเข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและ

ระยะยาวของสถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการ

ด าเนินการและผลลัพธ์ของการด าเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กร ควรระบุหรืออ้าง

ถึงเป้าหมายการด าเนินการของตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตามบริบทของสถาบัน 

ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กรภายใต้ระบบ CUPT QA อาจใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ 

EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในเบือ้งตน้ดังแสดงในรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

โครงร่างองค์กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการด าเนินงาน

และเป็นความท้าทายส าคัญที่คณะ/สถาบันเผชิญอยู่ 

 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญของคณะ/สถาบันคอือะไร 

ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับ

ผูเ้รียนลูกค้ากลุ่มอื่น ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมอื และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียโดยตอบค าถามตอ่ไปนี้ 

 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) หลักสูตรและบริการ 

คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละ

หลักสูตรและบริการต่อความส าเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัด

หลักสูตรและบริการ 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 

วิสัยทัศน์คา่นิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

บุคลากรหรอืความตอ้งการบุคลากรหรอืไม่ 

                                                           
1 เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" น าและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 
2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Educa-
tion Criteria for Performance Excellence" ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [6] 
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 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรอืคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 

 ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี

อะไรบ้าง 

 มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้คณะ/สถาบัน

บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่

จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่

ส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย์ 

คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ

ด าเนนิงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศนข์องคณะ/สถาบัน 

(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 

คณะ/สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึง

กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทย

ฐานะ การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการเงนิ ด้านหลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างและการก ากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการ

รายงานระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และ

องค์กรแม่มลีักษณะเชน่ใด 

(2) ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 

ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของคณะ/

สถาบัน มีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและ

บริการ การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการปฏิบัติการ ความต้องการและความ

คาดหวังของส่วนตลาดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความ

แตกต่างกันอย่างไร 

 

                                                           
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่ม

ต่าง ๆ เหล่านีม้ีบทบาทอย่างไรต่อ 

 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการและการ

บริการสนับสนุนตอ่ผูเ้รียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 การส่งเสริมขดีความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 

คณะ/สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย่างไร 

สถาบันมขี้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 

หมายเหตุ 

P การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรมีความส าคัญมากข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้

เข้าใจสถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้

สัมพันธ์กับบริบทของสถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะท าให้สถาบันตอบสนองต่อ

ค าถามอื่น ๆ ทั้งหมดตามลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ สถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้

ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัด

หลักสูตรและบริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด

ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบใน

ตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความ

ร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยากและในหลาย ๆ กรณีท าให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแขง่ขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่

ต่อรอง)อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง

สถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงการท างานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้อมในการท างานการ

น ามาใช้ซึ่งนโยบายบางอย่างเพื่อสง่เสริมความเป็นครอบครัวหรอืปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัคร

เหล่านีเ้ข้าเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรของสถาบันด้วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ ใช้กับภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง 

(ผู้เรียนและอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้

ออกค่าใช้จ่ายให ้

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง 

พฤติกรรมความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไป

อีกตามความแตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจ

แบ่งย่อยตามหลักสูตรบริการหรอืคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพืน้ที่หรอืปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึง

เรื่องที่พัก/การอ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความ

ต้องการความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดช้ันเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่

หลากหลาย ข้อก าหนดส าหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เรียน 

หลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารจัดการ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันใหม้ีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยง

ที่จะเกิดภาวะชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุ

ต่าง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ 

P.1b(3) ผูส้่งมอบและคู่ความรว่มมอือย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อม

ของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจ

ได้และอาจกระท าในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือ

โดยทางโทรศัพท์ในหลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ของตลาดผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของสถาบัน 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ

และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบค าถามต่อไปนี:้ 

 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 

คณะ/สถาบันอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศกึษา หรอืตลาดการศกึษา คณะ/สถาบันมจี านวนและประเภท

ของคู่แข่งเป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สรา้งโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความรว่มมอืคืออะไร 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการ

มีอะไรบ้าง แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มขี้อจ ากัด

อะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านี ้(ถ้ามี) 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึง

กระบวนการประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 

 

หมายเหตุ 

P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนือจาก

การแข่งขันโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน 

การได้มาซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น 

เพื่อให้ได้รับเงินงบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่น  ๆ ในกรณี
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สถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็นการแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขัน

ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและ

บริการการเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีด

ความสามารถขององค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่าง ๆ ในแวดวง

การศึกษา ภาพลักษณ์หรือการรับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ หว่งโซ่คุณค่า (Value Chain) ของคณะ/สถาบัน และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจ

รวมถึงการสร้างความแตกต่าง เชน่ค่าเล่าเรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการ

ให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสรา้งนวัตกรรม ท าเลที่ตัง้และการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณา

การซึ่งเป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพื่อน าไปปฏิบัติเป็น

เครื่องพิสูจน์ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจ านงของค าถามนี้เพื่อก าหนด

บริบทโดยรวมของแนวทางที่คณะ/สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินการ แนวทางดังกล่าวควร

เกี่ยวเนื่องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ ์

EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ ) – S (ศึกษา

ตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง Completing Accredita-

tion Self-studies การน าระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพื่อปรับปรุง

การสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับหลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่าง  ๆ อาจ

รวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 

14000 การใชศ้าสตร์การตัดสินใจ หรอืเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 

 

ตัวบ่งชีห้ลักของระบบประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA มี 13 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนีโ้ดยได้แสดง

ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์ข้อย่อย (Checklist) ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

มาไว้ด้วยกันแล้ว ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือผลการประเมินของระดับ

หลักสูตรมีความเกี่ยวข้องหรือถูกน าไปใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน 

เป็นต้น 

 

องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 
องค์ประกอบ/เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

โครงรา่งองค์กร (Organization Profile) Program Profile 

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและ

สถาบัน 

AUN-QA Criteria No.* 

C.1  การรับและการส าเร็จการศกึษาของนสิิตนักศกึษา 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 

C.2  การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใชป้ระโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพ 

11.3 

C.3  คุณภาพบัณฑติ 10.6, 11.5 

C.4  ผลงานของผู้เรยีน 11.4 

C.5  คุณสมบัติของอาจารย์ 6.2, 6.4 

C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 6.7, 11.4 

C.7  การก ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัย 

 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภา

มหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร

สถาบัน/ผู้บริหารคณะ 

 

C.9  ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ริหารคณะ/

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 
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C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและ

สถาบัน 

 

C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม  

 

* อาจมี AUN-QA Checklist ข้ออื่นที่ไม่ปรากฏในตาราง แต่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับคณะและ

สถาบัน 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
 

ค าอธิบาย 

การด าเนินงานในการรับนิสตินักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑติ การมรีะบบ

การรับนักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัด

การศึกษา ในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา

สามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศกึษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลา

การศึกษาที่ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จ

การศกึษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศกึษาเท่ากับ 6 ปี 

ระดับหลักสูตร 

ด าเนินการเก็บข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา โดยอาจใช้ตารางตัวอย่าง

เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน AUN.8 Student Quality and Suport ในข้อ

ย่อย AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ข้อย่อย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได้ 

 

ระดับปริญญาตรี 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศกึษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศกึษา) 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จ านวนท่ีประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสทิธิเข้า

ศกึษา 

(No. Admitted) 

จ านวนท่ีลงทะเบียน 

(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 

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา  
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศกึษา) 

ปีการศึกษา 
นักศกึษา 

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 ปีการศกึษา 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศกึษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รหัสแรกเขา้ 
จ านวนท่ี

ลงทะเบียน 

จ านวนนสิิตนักศกึษาท่ีจบ

ภายในระยะเวลา 
จ านวนนสิิตนักศกึษาท่ีไม่ศึกษาตอ่ในปีการศึกษาที่* 

 4 ป ี 4 ป ี  4 ป ี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2554 96 1 82 3 6 0 1 1 

2555 100 0   10 3   

2556 98    3    

2557 102        

*จ านวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศกึษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรอืตกออก ณ ปีนัน้  

 

ระดับปริญญาโท 

 

ตัวอยา่งตารางเก็บขอ้มูลการรับเข้าของนักศกึษาในหลักสูตร (ใชไ้ด้กับหลักสูตรในทุกระดับการศกึษา) 

ภาคการศกึษา/ 

ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร

(No. Applied) 

จ านวนท่ีประกาศรับ

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสทิธิเข้าศึกษา 

(No .Admitted) 

จ านวนท่ีลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2554     

1/2555     

2/2555     

1/2556     

1/2557     

2/2557     

1/2558     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของ

หลักสูตร 
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจ านวนนักศกึษาในแต่ละช้ันปีของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 
นักศกึษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 

2554       

2555       

2556       

2557       

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศกึษาของนักเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวนท่ี

ลงทะเบียน 

จ านวนนักศกึษาจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จ านวนนักศกึษาท่ีไม่ศึกษาต่อใน

ปีการศึกษาที่ 

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              

2/2557              

1/2558              

หมายเหตุ แยกตารางขอ้มูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข (2) หรอืนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไข

การรับและการจบการศกึษาที่แตกต่างกัน 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศกึษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศกึษา) 

ภาคการศกึษา/ปี

การศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร  

(No. Applied) 

จ านวนท่ีประกาศรับ

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสทิธิเข้า

ศกึษา 

(No. Admitted) 

จ านวนท่ีลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2552     

2/2552     

1/2553     

1/2554     

1/2555     
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1/2556     

1/2557     

2/2557     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศกึษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของ

หลักสูตร 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจ านวนนักศึกษาแตล่ะช้ันปีของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
นักศกึษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม 

2554        

2555        

2556        

2557        
 

 

ตัวอย่างตารางขอ้มูลการคงอยู่และการจบการศกึษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรก

เข้า 

จ านวน

รับใน

รุ่นนัน้ 

จ านวนนักศกึษาจบภายในระยะเวลา (ปี) 
จ านวนนักศกึษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี

การศึกษาที่ 

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              

หมายเหตุ ใหแ้ยกตารางข้อมูลระหว่างนักศกึษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หรอืนักศกึษา

ที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับและการจบการศกึษาที่แตกต่างกัน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ให้ใช้ตารางเกณฑก์ารประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้ท าการเก็บ

ข้อมูลผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา หรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง จะได้

คะแนน 1 โดยเมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้น หรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลแล้วจะได้คะแนน 2 

และเมื่อเก็บข้อมูลมากพอสามารถน าไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด 
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(แสดงถึงความเข้าใจในสถานะการด าเนินการ และเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไม่

จ าเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะได้คะแนน 3 โดยเมื่อแนวโน้มผลการด าเนินการบ่งชีถ้ึงการด าเนินการ

ที่ดีหรือมีแนวโน้มผลทแสดงให  ่ี  ้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะได้คะแนน 4 หรือในที่นี้

หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์นั้น ๆ ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น 

(as expected) โดยเมื่อมีการด าเนินการเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้

นักศึกษาเลือกเข้าเรียน หรือ พ้นสภาพ หรือได้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการรับ

นักศึกษาหรอื กระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น จะได้คะแนน 5 เป็นต้น 

ระดับหลักสูตร 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีผล

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้ 

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่

ยงัไม่

สมบูรณ์ไม่

สามารถ/ไม่

มีการ

วิเคราะห)์ 

มีการเก็บ

ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ

สามารถ/มี

ผลการ

วิเคราะห์

การ

ด าเนนิงาน

เทียบกับ

เป้าหมาย 

3+มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบดี

ท าให้

เกิดผล

เป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

4มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

ส่งผลให้

เกิดการ

พัฒนา

ระบบ 

5มีผลการ

ด าเนนิงานที่

เท่าหรอืสูง

กว่าคู่เทียบใน

ระดับช้ันน า

ของประเทศ มี

การ

ด าเนนิงานที่ดี

ต่อเนื่องสง่ผล

ให้การ

ด าเนนิงาน

เทียบเท่าหรอื

สูงกว่าคูเ่ทียบ 

(คู่เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

Excellent 

(Example 

of Word-

class or 

Leading 

Practices) 

* การก าหนดเป้าหมายหรอืคู่เทียบ ตอ้งถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 

ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุก

หลักสูตรในคณะ 

  จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
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ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =     ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรใน
สถาบัน 

     จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการรับเข้าของนิสตินักศกึษา (Admission Rate) 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

(Success Rate) 

- คณะ/สถาบันมคีวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate) 

- คณะ/สถาบันมมีาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนใหก้ารคงอยู่ และอัตราการส าเร็จ   

การศกึษามีแนวโน้มในทิศทางที่ดี 
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C.2 การได้งานท าของบัณฑติ หรอืการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

 

ค าอธิบาย 

 บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์

จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ตามเป้าหมายของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ โดย

ผู้จัดการศึกษาควรก าหนดนิยามความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์หรือระยะเวลาการได้งาน

ท าหรอืการใชป้ระโยขน์ใน Program Profile หรอื โครงรา่งองค์กร 

 

หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรอืหลักสูตรในระดับบัณฑติศึกษา ควรก าหนด

วิธีการประเมินการใช้ประโยชน์ที่สะท้อนความส าเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและ

จุดมุง่หมายของสถาบันในโครงรา่งองค์กร หรอื Program Profile  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้ใช้ตารางเกณฑก์ารประเมินต่อไปนี้ประเมินการได้งานท าของบัณฑิต หรอืการใช้ประโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถน าไปใช้ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ์ย่อย 

AUN 11.3 

 

 ระดับหลักสูตร 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีผลการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้(เป็น

ข้อมูลดบิ 

เริ่มมรีะบบ 

แตย่ังไม่

สมบูรณ์ไม่

สามารถ/ไม่มี

การ

วิเคราะห)์ 

มีการเก็บ

ข้อมูล

อย่างเป็น

ระบบ

สามารถ/

มีผลการ

วิเคราะห์

การ

ด าเนนิงา

นเทียบกับ

3มี

แนวโน้ม

ผลการ

ด าเนนิงา

นของ

ระบบดีท า

ให้เกิดผล

เป็นไป/ใน

ทิศทาง

ตาม

4มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

ส่งผลให้

เกิดการ

พัฒนา

ระบบ 

5มีผลการ

ด าเนนิงานที่

เท่าหรอืสูงกว่า

คู่เทียบใน

ระดับช้ันน า

ของประเทศ มี

การด าเนินงาน

ที่ดตี่อเนื่อง

ส่งผลใหก้าร

ด าเนนิงาน

Excellent 

(Example of 

Word-class 

or Leading 

Practices) 
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เป้าหมาย เป้าหมาย

ที่ก าหนด 

เทียบเท่าหรอื

สูงกว่าคูเ่ทียบ  

(คู่เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

* การก าหนดเป้าหมายหรอืคู่เทียบ ตอ้งถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 

 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรอื  

 คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของคณะ และ

ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 

 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

หรอื 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในระดับคณะในสถาบันที่มีการจัด

การศกึษา 

หรอื 

 สถาบันท าการประเมินระยะเวลาการได้งานหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมิน

คะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท าหรอืการใชป้ระโยชน์ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรอการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานท าหรอืการใช้

ประโยชน์มีแนวโน้มในทิศทางที่ดี 
- สัดส่วนการได้งานท า หรอื อัตราการใชป้ระโยชน์หลังส าเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมมีาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 

 

ค าอธิบาย  

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/

สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่

แตกย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ใน

หลักสูตรในที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้อง

ส่งเสริมกัน (Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ที่สะท้อนความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์

คุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการ

ประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการ

พัฒนาการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดย

หลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน า

ข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย 

AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่าง

องค์กรของคณะ/สถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้ใชต้ารางเกณฑ์การประเมนิต่อไปนี้ประเมนิคะแนนคุณภาพบัณฑติ ในระดับหลักสูตร 

 

 ระดับหลักสูตร 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตาม

เกณฑท์ี่

ก าหนด 

มีผลการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้ 

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่

ยังไม่

สมบูรณ์

มีการเก็บ

ข้อมูล

อย่างเป็น

ระบบ

สามารถ/มี

ผลการ

วิเคราะห์

การ

3มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบดี

ท าให้

เกิดผล

4มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนดสง่ผล

ให้เกิดการ

พัฒนาระบบ 

5มีผลการ

ด าเนนิงานที่

เท่าหรอืสูงกว่า

คู่เทียบใน

ระดับช้ันน า

ของประเทศ มี

การด าเนินงาน

Excellent 

(Example of 

Word-class 

or Leading 

Practices) 
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ไม่

สามารถ/

ไม่มกีาร

วิเคราะห)์ 

ด าเนนิงาน

เทียบกับ

เป้าหมาย 

เป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

ที่ดตี่อเนื่อง

ส่งผลใหก้าร

ด าเนนิงาน

เทียบเท่าหรอื

สูงกว่าคูเ่ทียบ 

(คู่เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

* การก าหนดเป้าหมายหรอืคู่เทียบ ตอ้งถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 

 

ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 

 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มา

อย่างไร 

- POs และ ELOs สอดคล้องกับความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียหรอืไม่อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มี

สว่นได้ส่วนเสีย 

- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หรอื ELOs อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมมีาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 



 

 68 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

C.4 ผลงานของผู้เรยีน 

 

ค าอธิบาย 

 การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความ

น่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และ

ความสามารถในการใชค้วามรูค้วามสามารถของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์

อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ

การศกึษา 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวม

ข้อมูลผลงานของผู้เรยีนหรอืผูส้ าเร็จการศกึษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ตัวอย่างตารางขอ้มูลผลงานของผู้เรยีนและผูส้ าเร็จการศกึษา* 

นักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก(ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานรว่ม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง

เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  

ที่เผยแพร่ 

     

     

     

ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยโดยสามารถน าไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑย์่อย AUN 11.4 
 

เกณฑ์ประเมิน 

 ระดับหลักสูตร 

 ส าหรับ C.4 ผลงานของผู้เรียน ให้ประเมนิคะแนนจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีผลการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบ แต่

ยังไม่

มีการเก็บ

ข้อมูล

อย่างเป็น

ระบบ

สามารถ/

มีผลการ

วิเคราะห์

3มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบดี

ท าให้

เกิดผล

4มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

ส่งผลให้

เกิดการ

5มีผลการ

ด าเนนิงานที่เท่า

หรอืสูงกว่าคูเ่ทียบ

ในระดับชั้นน าของ

ประเทศ มีการ

ด าเนนิงานที่ดี

ต่อเนื่องสง่ผลให้

Excellent 

(Example 

of Word-

class or 

Leading 

Practices) 
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สมบูรณ์ไม่

สามารถ/ไม่

มีการ

วิเคราะห)์ 

การ

ด าเนนิงา

นเทียบกับ

เป้าหมาย 

เป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

พัฒนา

ระบบ 

การด าเนินงาน

เทียบเท่าหรอืสูง

กว่าคู่เทียบ (คู่

เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

* การก าหนดเป้าหมายหรอืคู่เทียบ ตอ้งถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 

 

ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมเีป้าหมายเกี่ยวกับผลงานของผู้เรยีนในแตล่ะกลุ่มอย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุ่ม

หลักสูตรวิชาชีพ/กลุ่มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรอืการด าเนินการใดที่สนับสนุนการท าผลงานของนักศกึษาในแต่

ละกลุ่มแต่ละระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

 

ค าอธิบาย 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศกึษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้คณะ/สถาบันจึง

ควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้หา 

- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการ

ประเมินผลการสอนเพื่อให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 

- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

- ความสามารถในการตดิตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

 โดยมีจ านวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของ

หลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุน

พันธกิจอื่น ๆ ของคณะ/สถาบัน ที่ได้ก าหนดไว้โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึง

ประสงค์ของอาจารย์ตามที่ระบุไว้ 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 

รวม จ านวนอาจารย์

ท่ีมีวุฒปิริญญา

เอก 

จ านวนอาจารย์ท่ี

คุณสมบัตเิทียบเท่า

ปริญญาเอก 
จ านวน(ราย) FTE 

ศาสตราจารย์       

รองศาสตราจารย์       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

อาจารย์       

อาจารย ์Part-Time       

อาจารย์พิเศษ(Visiting 

professors/lecturers) 

      

รวม       

หมายเหตุ  
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1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรอืมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 

Equivalent จาก 1 FTE = 40 ช่ัวโมงงานต่อสัปดาห์ หากสถาบันใช้วิธีการค านวณ FTE อื่น ๆ ให้ก าหนด

วิธีการค านวณใหชั้ดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบัน 

2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน (Academic Work)  

3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของ

สถาบัน 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (ระดับหลักสูตร) 

ปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ท้ังหมดตน้ปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณใน

ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์

เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์

ท้ังหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ

(ระบุเหตุผล) 

2555      

2556      

2557      

 

ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศกึษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 

ปี

การศกึษา 

FTE รวมของนักศกึษา FTE รวมของอาจารย์และ

นักวิจัย 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์ 

    

    

    

*น าข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5 

 

เกณฑ์ประเมิน 
 

 ระดับหลักสูตร 

 ส าหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตร สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Aca-

demic Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนน

ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา้ 64) 
 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
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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 ตามล าดับ โดย AUN 6.4 นั้นได้ระดับ 3 เพราะยัง
ไม่ได้ประเมิน Competencies ทางด้านการสอนของอาจารย์ตามที่เกณฑ์ระบุทั้งหมด แต่ได้ด าเนินการ
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 
 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- ความรู้ความสามารถ จ านวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร เพียงพอ

และสอดคล้องกับความตอ้งการหรอืไม่อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้บุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน  และ/หรือสอดคล้องกับ

เป้าหมายของคณะ/สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/

สถาบันหรือไม่อย่างไร และมีการด าเนินการใดเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของคณะ/สถาบัน 

วิธีการประเมนิระดับหลักสูตรกรณีใชเ้กณฑ์ 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ค าอธิบาย 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์  ผลงานวิชาการอาจอยู่ใน

รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ

ระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ 

นักวิจัยและนสิิตนักศกึษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 

 ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงาน

ของนักศกึษาหรอืผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่าง 

ๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรือ

งานวิจัยบริการวิชาการที่มีความลับทางการค้า เป็นต้น 

 

ตัวอย่างตารางขอ้มูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย* 

นักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานรว่ม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง

เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่

เผยแพร่ 

     

     

     

ตารางขอ้มูลนีส้ามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผูเ้รียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยโดยสามารถน าไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑย์่อย AUN 11.4 
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ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตร 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงาน

ตอ่อาจารย์

และนักวิจัย 

ภายใน

สถาบัน 
ระดับชาติ ระดับภูมภิาค 

ระดับ

นานาชาต ิ

       

       

       

       

ตารางข้อมูลนี้สามารถประกอบ AUN.6 Academic Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN 6.7 และ AUN.11  

Output เกณฑย์่อย AUN 11.4 

 

เกณฑ์ประเมิน 

 ระดับหลักสูตร 

 ส าหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff 

Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อยข้อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 

ตามเกณฑค์ะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หนา้ 64) 

 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมคีวามเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เชน่อาจารย์นักศกึษา อุตสาหกรรม หรอืชุมชน การท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น การ

มีทุนวิจัยรว่มกัน การรว่มกันผลิตผลงานของภาคส่วนต่าง ๆ ฯลฯ 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

 

ค าอธิบาย 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจัดการ

หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/

สถาบันที่ใช้วธิีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับหลักสูตร 

 ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑค์ะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

(เอกสาร [11] หน้า 64) 

 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

- คณะ/สถาบันทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรและทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑห์รอืไม่อย่างไร 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการด าเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรอย่างไร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่

ส าคัญในการน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง  ๆ ได้ จึง

จ าเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหนา้ที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารคณะ/ผูบ้ริหารสถาบัน 

 

วิธีและเกณฑ์การประเมิน 

ใช้ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามที่ระบุในรายละเอียดที่

เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แล้ว ให้ใช้วิธีการประเมินคะแนนภาพรวม

ของ C.8 จากคะแนนของข้อย่อยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม่เฉลี่ย แต่ดู

จากระดับคุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การ

ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะให้สรุป

คะแนนภาพรวมของ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ และ 

C.8.2 คณบดี 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 

 

 ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและ

ระดับคณะ /ส่วนงาน โดยตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 

 

ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 

 สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่

แตกต่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนด

นโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอน

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้รวมทั้งการก ากับ

การบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นการประเมิน 

ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. สภาสถาบันก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจ าคณะ) 

 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือกรรมการประจ าคณะ เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งใน

สถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/

ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลส าคัญใน

การบริหารจัดการของส่วนงานเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศกึษาและของส่วน

งาน 
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ประเด็นการประเมิน 

ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 

1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ที่ก าหนดใน พรบ. 

2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตรท์ิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 

3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

4. กรรมการประจ าคณะตดิตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

- ซือ่สัตย์สุจรติ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรอืวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑค์ะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ข้างตน้ 

Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

 

ค าอธิบายและแนวทางการด าเนนิการตามตัวบ่งชีน้ี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ระดับสถาบัน และ 

ระดับคณะ/ส่วนงาน โดยตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 

 

ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ 

อธิการบดี ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของสถาบัน สร้างความเชื่อมโยงการก ากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายใน

ที่มุ่ งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 

ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

1. สมรรถนะอธิการบดี 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลัก (High Level KPI) 

3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชีส้นับสนุน 

4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 

5. การบริหารงานและความรับผดิชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 

- การบริหารความเสี่ยง 

- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร 

- การจัดการความรูใ้นสถาบัน 

ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณบดี ในการบริหารและ

การจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการ

ประเมินคุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้ริหารส่วนงาน 

ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

1. สมรรถนะคณบดี 

2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
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3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชีห้ลักในแผนยุทธศาสตรร์ะดับคณะซึ่งต้อง

สอดคล้องกับระดับสถาบัน 

4. การแสวงหารายได้ 

5. การบริหารงานและความรับผดิชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 

- การบริหารความเสี่ยง 

- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร 

- การจัดการความรู้ในคณะ 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการปฏิบัติ

ตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารคณะ/ผูบ้ริหารสถาบัน โดยใช้ประเด็นการประเมนิ 5 ข้อขา้งตน้ 

Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

 

ค าอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่

ส าคัญในการน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง  ๆ ได้ จึง

จ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับสถาบันและระดับคณะ 

ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวบ่งชีน้ี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและ

ระดับคณะ โดยตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 

 

ระดับสถาบัน 

 

ค าอธิบาย 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศกึษาจ าเป็นต้องมีการ

จัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ

กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จนส่งผล

กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์

บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขัน 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ

ความรูต้ามระบบ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

 

ระดับคณะ 

ค าอธิบาย 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงิน

ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองคก์ร 

ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ

พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว

บ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาส

ในการแขง่ขัน 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิด

จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ  การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมน าเสนอและวิเคราะหข์้อมูลผลลัพธ์การด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการ

ประเมินทั้ง 7 ข้อข้างต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการ

ด าเนินการของแต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและ

จัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลคะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ 

AUN-QA ที่ไม่ใชว้ิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการด าเนินการทั้ง 7 ข้อ 

 

Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

 

ค าอธิบาย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะความรู้

ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงรา่งองค์กร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับหลักสูตร 

ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ์ย่อย 

7.1, 7.4 และ 7.5 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้

ตารางตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เก็บข้อมูล

ของบุคลากรทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรอืหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนน

ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ของเกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวม

คะแนน C.10 ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วธิีการเฉลี่ย 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา / หนว่ยงาน 

ล าดับ 

ชื่อ

คณาจารย์

ประจ า 

รายละเอียดการพฒันาทางวชิาชีพ การ

อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รบั

รางวลัหรือการยอมรับ 
หมายเหต ุ

1 
ศ.ดร.พัฒนา 

วชิาการ 

1. International Conference on….ณ  

เมอืง ประเทศ ระหว่าง วันเดอืนปี – วันเดอืนปี 

ใช้ในการหาความร่วมมือกับ

คณาจารย์ต่างชาติ 
 

  
2. สัมมนา.....เร่ือง.....ระหว่างวันเดือนปี-วัน

เดอืนปี 
ใชใ้นการท าวิจัย  

  

3. Courdera –ชื่อหลักสูตรออนไลน์ ชื่อเวบไซท ์

ระหว่างวันเดอืนปี- วันเดอืนปี 

นับชั่วโมงเรียนตามท่ีระบุใน

หลักสูตร และใช้ในการสอน

ในวชิา... 

 

 รวม    

2. 
ผศ.ดร.สอนดี 

มคีุณภาพ 

1. International Conference on….ณ  

เมอืง ประเทศ ระหว่าง วันเดอืนปี – วันเดอืนปี 
  

  
2. International Conference on….ณ  

เมอืง ประเทศ ระหว่าง วันเดอืนปี – วันเดอืนปี 
  

 รวม    
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3. 
ผศ.ดร.วิจั ย 

ดีเด่น 

1. International Conference on….ณ  

เมอืง ประเทศ ระหว่าง วันเดอืนปี – วันเดอืนปี 
  

  
2. International Conference on….ณ  

เมอืง ประเทศ ระหว่าง วันเดอืนปี – วันเดอืนปี 
  

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา / หนว่ยงาน 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากรสาย

สนับสนุนประจ า 

รายละเอียดการพฒันาทางวชิาชีพ การ

อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน /

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การ

ได้รับรางวลัหรือการ

ยอมรับ 

หมาย

เหต ุ

1. 
นายส่งเสริม 

วชิาการ 

1.สัมมนา......เร่ือง.....ระหว่างวันเดอืนปี- วัน

เดอืนปี 

ใชใ้นการควบคุม

ห้องปฏบัิตกิาร 

 

  
2.อบรม.....เร่ือง......ระหว่างวันเดอืนปี-วันเดอืน

ปี 

ในการการปรับปรุง

กระบวนการท างาน 

 

  ........................................................   

 รวม    

2. 
นางร่วมใจ 

สนับสนุน 

1. ดูงาน ......เร่ือง.....ระหว่างวันเดอืนปี-วัน

เดอืนปี 
 

 

 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการก าหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ 

ความรู ้ความสามารถด้านต่าง ๆ 

- บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดความตอ้งการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับหลักสูตร ได้แก่นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากร

ทั้งสายสายวิชาการ และสายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการ

พัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับ

ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่

เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัดการศกึษาต่อไปได้ 

 

ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี ้ 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศกึษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตา่ง ๆ ต่อไปนี ้

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การ

สอนของคณาจารย์ 

- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวย

ความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ความพรอ้มทางกายภาพ เชน่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ฯลฯ 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 

หอ้งสมุดฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของ

นักศึกษาฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

- การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตา่ง ๆ ต่อไปนี ้

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความ

ต้องการของหลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑติ กับ ELO 

- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 

- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
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- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศษิย์เก่า 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 

- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน 

- การมสี่วนรว่มกับเครือขา่ยศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

- การเพิ่มพูนความรู้ให้อย่างตอ่เนื่อง 

- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศษิย์เก่า 

4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง  ๆ 

ต่อไปนี ้

- ภาระงาน 

- ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน 

- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 

- การมโีอกาสในการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรอืข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง  ๆ 

ต่อไปนี ้

- ภาระงาน 

- ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน 

- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 

- การมโีอกาสในการให้ขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรอืข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 

วิธีการประเมิน 

การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  

การสัมภาษณ์ การศกึษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรอืใช้ขอ้มูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับหลักสูตร 

ใช้เกณฑค์ะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality and 

Supports ข้อย่อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ตั้งแต่ AUN 10.1 ถึง 

10.6 เป็นหลักเกณฑป์ระกอบการพิจารณาการด าเนินการและคะแนนของแตล่ะกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

และสรุปคะแนนการประเมิน C.11 ให้เหลอืเพียงค่าเดียว โดยไม่น าคะแนนของแต่ละกลุ่มมาท าการเฉลี่ย 

 

 ระดับคณะ 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 

    จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

 หรอื 

คณะท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้

ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA 

ระดับหลักสูตร 

 

 ระดับสถาบัน 

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 

    จ านวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 หรอื  

  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 

 หรอื 

 สถาบันท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบัน

เป็นผู้ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน 

AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมคีวามเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

และสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรอืเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
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C.12 การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

 

ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้ง

การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ คณะและสถาบันจัดท าเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ใน

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีจิตสาธารณะอีกด้วย 

หมายเหตุ ตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

 

ระดับคณะและสถาบัน 

 

แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยนื 

หมายเหตุ 

1. ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครง

ร่างองค์กร 

2. ไม่จ าเป็นต้องลงพืน้ที่เดียวกัน และไม่จ าเป็นต้องท าโครงการเดียวร่วมกัน 

3. กรณีระดับสถาบัน ควรใหทุ้กคณะมีสว่นร่วมในการบริการทางวชิาการแก่สังคมของสถาบัน 

ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์

และเอกลักษณ์หรอืจุดเน้น หรอืคุณลักษณะ หรอืวิสัยทัศนข์อง คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

ไม่มกีาร

รายงาน

ผลที่

เกี่ยวข้อง 

มีรายงาน

ผลที่

เกี่ยวข้องใน

บางดา้น

(เชน่มกีาร

รายงานผล

ที่เกิดต่อ

การก าหนด

วิสัยทัศน)์ 

มีรายงานผล

ครบทุกด้าน

(อัตลักษณ์

และ

เอกลักษณ์

หรอืจุดเน้น

หรอืคุณ

ลักษณ์หรอื

วิสัยทัศน)์ 

มีรายงาน

ผลที่เกิดต่อ

คณะ/

สถาบัน

ครบถ้วน

และมีผล

การ

ด าเนนิงาน

ที่ด ี

เริ่มมกีารขยาย

ผลไปสู่

บุคลากรกลุ่ม

อื่น สง่ผลให้

เกิดการริเริ่ม

โครงการหรอื

สร้างเครือข่าย

ใหม่ ๆ เพื่อการ

บริการวิชาการ

แก่ชุมชน/สังคม 

การขยาย

ผล

ครอบคลุม

ไปทั่วทั้ง

องค์กร

ส่งผลให้

เกิดการ

พัฒนาทั้ง

ชุมชนและ

องค์กร 

Excellent 

(Leading 

Practices) 

(เกิดเป็น

วัฒนธรรม

องค์กร) 

 

Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

 

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 

แนวทางขอ้ที่ 1  (Input + Process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ

บริการวิชาการ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น บริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อการค้า หรือ

เชิงบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมี

วิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือ

กิจกรรม และมีงบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผนอาจมีกรอบการท างานรองรับ และ

ควรวิเคราะห์ความส าเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะ

ใดบ้าง เช่น ท าให้นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายได้ช่วยการ

พัฒนาดา้นการเรียนการสอน หรอืส่งผลตอ่การสรา้งงานวิจัย เป็นต้น) 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดคีวรมีระบบ PDCA 
 

แนวทางขอ้ที่ 2  (Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการท างานร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย หรอืระหว่างคณะ หรอืระหว่างสาขา/ภาควิชา เชน่ 

- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพื่อสร้างเป็นชุมชนพอเพียง

ตัวอย่าง มีสาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัย 
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- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของ

นักศึกษาสาขาวิชาในคณะอื่น ๆ เข้าร่วม 

- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 คณะที่อยู่ใน

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมด าเนินงาน 

- คณะ B ใหบ้ริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์มีคณะอื่น ๆ อีก 3 

คณะเข้าร่วม 

หมายเหตุ 

- ควรพิจารณาจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ 

- โครงการ/กิจกรรม หรอือะไรที่ท าควรมคีวามเช่ือมโยงกับนโยบายในข้อ 1 

 

แนวทางขอ้ที่ 3  (Process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย 

หรอือื่น ๆ ที่ตนเอง ก าหนด เชน่ 

- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

แนวทางขอ้ที่ 4  (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้ เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

หนว่ยงานรัฐธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรอืสร้างแนว

ทางการด าเนินงานใหม่ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนา

ตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถตอบ อัตลักษณ์เอกลักษณ์หรือเห็นแนวทางการ

ปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสา

พัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ หรือคนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิงสาธารณะนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกัน

ทั้งหมด ขึน้อยู่กับลักษณะของศาสตร์ของตนเอง) 

 

หมายเหตุ  ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการท างาน  

หรือจุดเด่น เช่น ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนา

ต่อชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิดเป็นแบบอย่าง

ในการเรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศลิปะและวัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่าง 

ๆ เป็นต้น สามารถน ามาใช้อา้งองิในการด าเนินงานในข้อ 4 ได้ 
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ค าอธิบาย 

เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริม

สนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิง

ประเพณี/ วัฒนธรรม/กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรม

ที่เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิธีการด าเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็น

หลัก โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่ งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์ ระบบศลีธรรม จรยิธรรม หรอืวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ ตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

 

ระดับคณะและสถาบัน 

 

แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 

2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 

4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ  

อัตลักษณ์เอกลักษณ์ 

5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 

หรอืระดับนานาชาติ 

 

ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์หรอืจุดเน้น หรอืคุณลักษณ์หรอืวิสัยทัศนข์อง คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

ไม่มกีาร

รายงานผล

ที่เกี่ยวข้อง 

มีรายงาน

ผลที่

เกี่ยวข้องใน

บางดา้น 

(เป็นข้อมูล

ดิบ ยังไม่มี

การ

วิเคราะห)์ 

มีรายงานผล

ครบทุกด้าน

(อัตลักษณ์

และ

เอกลักษณ์

หรอืจุดเน้น

หรอืคุณ

ลักษณ์หรอื

วิสัยทัศน)์ 

มีรายงานผลที่

เกิดตอ่คณะ/

สถาบัน

ครบถ้วนและมี

ผลการ

ด าเนนิงานที่ดี 

(วิเคราะห ์

trend จาก

ตารางการเก็บ

ข้อมูลดบิ) 

เริ่มมกีาร

ขยายผลไปสู่

บุคลากรกลุ่ม

อื่นส่งผลให้

เกิดการริเริ่ม

โครงการหรอื

สร้าง

เครือขา่ยใหม ่

ๆ  

การขยาย

ผล

ครอบคลุม

ไปทั่วทั้ง

องค์กร

ส่งผลให้

เกิดการ

พัฒนาทั้ง

ชุมชนและ

องค์กร 

Excellent 

(Leading 

practices) 

(เกิดเป็น

วัฒนธรร

มองคก์ร) 

 

 

หมายเหตุ 

1. ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครง

ร่างองค์กร นโยบายทางดา้นนีอ้าจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรอืสิ่งของ หรอืพืน้ที่ หรอืผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ต้องมี Selective In-

dicator ที่เน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4 

 

Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

 

ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 

แนวทางขอ้ที่ 1  (Input  Process) มีนโยบายและเป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ 

ตามแต่มหาวิทยาลัยก าหนดจะด าเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้น

วัฒนธรรมโดยต้องมีวธิีการบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและ

ผูร้ับผิดชอบ หรอืมีแผนโครงการและเงินหรอืมีเฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA 

 

แนวทางขอ้ที่ 2  (Process) คณะต่ าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการท างานร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย เช่น 
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- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม 

- กิจกรรมของนักศกึษามีสว่นร่วมของคณะ 10 คณะ 

- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มคีณะที่ 3/4/5 เข้าร่วม 

- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มคีณะที่ 6/7/8/9/10 เข้าร่วม 

- กิจกรรม ง ของนักศึกษามสี่วนรว่มของคณะ 10 คณะ 

 หมายเหตุ  

- โครงการ/กิจกรรม หรอือะไรที่ท าตอ้งมคีวามเช่ือมโยงกับนโยบายในข้อ 1 

- ควรพิจารณาจ านวนผูเ้ข้าร่วม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ 

 

แนวทางขอ้ที่ 3 (Process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การ

วิจัยหรอือื่น ๆ ที่ตนเองก าหนด เชน่ 

- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องแสดงผล

งานวิจัย อาจเป็นเพียงวิธีการหรอืแนวทางที่มกีารวิจัย) 

- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

แนวทางขอ้ที่ 4  (Output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถ

ตอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรอืเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน/ผลการท างาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น 

ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานในองค์กรดีเด่น/เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้าง

งานศลิปะแบบใหม่ 

 

แนวทางขอ้ที่ 5 (Output) นอกจากท าให้มหาวิทยาลัยดีขึน้ แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย 

หรอืเป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เชน่ 

- มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลาง

ระดับชาติเป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์วัฒนธรรม

ของชาติ 

- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จรยิธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง) 

- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  

- Go Green ระดับโลก 

- เป็นหนว่ยงานมีธรรมาภบิาลสูงสุดของชาติ 

- เป็นแหล่งผลติผ้าไทยของชาติ 
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หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ของศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่ม

รายงานผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือ

จุดเน้น คุณสมบัติวสิัยทัศนข์องคณะ/สถาบันแล้ว จงึจะได้ตามแนวทางข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน 

 

 ปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดตัวบ่งช้ีเลือก จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งได้ผ่านความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 

2558  และในปีการศึกษา 2559 ปรับลดตัวบ่งชี้เลือกเหลือ 3 ตั วบ่งชี้ โดยตัดตัวบ่งชี้ S.1 จ านวน

ผูเ้ข้าร่วมหลักสูตรการศกึษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (TSU04, TSU05) ออก เนื่องจากมีความซ้ าซ้อน

กับการด าเนินงานในส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.

2558-2567 

ตัวบ่งชีเ้ลือก ปีการศกึษา 2559 ประกอบด้วย 

- S.1 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ (TSU07) 

- S.2 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 

- S.3 Green University (TSU18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

S.1 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (TSU07) 

 

ค าอธิบาย 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรอืรายงานการวิจัย สามารถน าไป

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์

ได้จริงอย่างชัดเจน มีหนังสอืรับรองการใช้ประโยชนท์ี่มีการระบุรายละเอียดที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย หรือ

มีการใชป้ระโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความวชิาการระดับนานาชาติ 

 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังน้ี 

1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมี

ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชวีิตของประชาชนที่ดีขึน้ 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของ

หนว่ยงาน โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการน าไปใช้ 

3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรอืผลติภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิงสากล (Citation) เป็นผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสาร

ในช่วงเวลา 5 ปี ย้อนหลัง และมีการอ้างองิในฐานขอ้มูล Scopus อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

5. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจหรอืก่อให้เกิด

สุนทรียภาพ จะต้องมีผลการศกึษาดังกล่าวประกอบเพื่ออ้างอิง 

 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ให้นับจากวันที่น าผลงานมาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็

ได้ ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์

ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามประเภทของการใช้

ประโยชน์ที่กล่าวไว้ขา้งตน้ 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้ 

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบแตย่ัง

ไม่สมบูรณ์      

ไม่สามารถ/

ไม่มกีาร

วิเคราะห)์ 

มีการเก็บ

ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ

สามารถ/มี

ผลการ

วิเคราะห์

การ

ด าเนนิงาน

เทียบกับ

เป้าหมาย 

3+มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบที่

ดีขึ้น ท าให้

เกิดผล

เป็นไป/     

ในทิศทาง

ตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

4+มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

และส่งผล

ให้เกิดการ

พัฒนา

ระบบ 

5+มผีลการ

ด าเนนิงานที่เท่า

หรอืสูงกว่าคู่

เทียบใน

ระดับช้ันน าของ

ประเทศ มีการ

ด าเนนิงานที่ดี

ต่อเนื่องสง่ผลให้

การด าเนินงาน

เทียบเท่าหรอืสูง

กว่าคู่เทียบ (คู่

เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

Excellent 

(Example 

of Word-

class or 

Leading 

Practices) 

 

แหล่งข้อมูล 

1. เก็บข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์แยกตามประเภทของการใช้

ประโยชน์ (5 ประเภท) 

2. ผลงานวิจัยหรอืผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ช่วงเวลาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่น าไปใช้

ประโยชน ์โดยมีหลักฐานการรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงาน และมีรายละเอียดแสดงข้อมูลที่ระบุ

การใชป้ระโยชน์ที่ชัดเจน 

3. ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) สามารถนับบทความที่เป็น 

Research Article และ Review Article ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างสิงหาคม 

ค.ศ. 2012 – กรกฎาคม 2016 (5 ปีย้อนหลัง ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน) และมีการอ้างอิงในฐานข้อมูล Sco-

pus  อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยใหร้ะบุชื่อบทความ ช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวารสาร ปี Volume และ Number 

ของวารสารพร้อมระบุจ านวน Citation ของปีล่าสุดพร้อมหลักฐานแนบ 
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S.2 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14) 

 

ค าอธิบาย 

 รายได้อื่น หมายถึง รายได้ที่ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอื่นจัดหารายได้นอกเหนือจาก

รายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่  

1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (ไม่หักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 

2. ทุนวิจัยจากแหลง่ภายนอก 

3. เงินบริจาค 

4. รายได้จากการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 

5. โครงการเงินทุนหมุนเวียน 

6. รายได้จากการศูนย์หนังสอืมหาวิทยาลัยทักษิณ 

7. รายได้ค่าธรรมเนียมหลักสูตรตอ่เนื่อง 

8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่งภายนอก เช่น สกว., 

วช., สสส., สสวท.,สกอ., เป็นต้น  

9. รายได้อื่น ๆ ที่ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอื่นได้รับจากการด าเนินกิจกรรมและ/หรือ

โครงการ โดยการจัดหารายได้นั้นต้องด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือมีหลักฐานการรับเงินของ

มหาวิทยาลัยหรือผ่านระบบการเงนิและบัญชีของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้ 

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบแตย่ัง

ไม่สมบูรณ์      

ไม่สามารถ/

ไม่มกีาร

วิเคราะห)์ 

มีการเก็บ

ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ

สามารถ/มี

ผลการ

วิเคราะห์

การ

ด าเนนิงาน

เทียบกับ

เป้าหมาย 

3+มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบที่

ดีขึ้น ท าให้

เกิดผล

เป็นไป/     

ในทิศทาง

ตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

4+มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

และส่งผล

ให้เกิดการ

พัฒนา

ระบบ 

5+มผีลการ

ด าเนนิงานที่เท่า

หรอืสูงกว่าคู่

เทียบใน

ระดับช้ันน าของ

ประเทศ มีการ

ด าเนนิงานที่ดี

ต่อเนื่องสง่ผลให้

การด าเนินงาน

เทียบเท่าหรอืสูง

กว่าคู่เทียบ (คู่

เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

Excellent 

(Example 

of Word-

class or 

Leading 

Practices) 
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แหล่งข้อมูล 

1. รายได้จากทุนวิจัยจากแหลง่ภายนอก (สถาบันวิจัยและการพัฒนา) 

2. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน, ส่วนงานวิชาการหรือส่วน

งานอื่น) 

3. รายได้จากศูนย์หนังสอืและต ารา (ศูนย์หนังสอืมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

4. รายได้จากหน่วยงานลักษณะพิเศษ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab Cen-

ter; CLC), ศูนย์ภาษา 

5. ส่วนงานวิชาการหรือส่วนงานอื่น กรณีหน่วยงานด าเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงาน 

หรอื โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
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S.3 Green University  

 

ค าอธิบาย   

เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสุ่ความ

ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของ

สังคมและชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียว (UI - Green University) เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

และส่งเสริมให้นักศกึษา บุคลากร มจีติส านึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ ตัวบ่งชีน้ีป้ระเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนปี 

2012  

(ถ้ามี) 

คะแนนปี 2013  

(ถ้ามี) 

คะแนน (ใช้ผลการ

คะแนนของปีล่าสุด 

2014 ถ้ามี) 

Setting and Infrastructures    

Energy and Climate Change    

Waste Management    

Water    

Transportation    

Education    

รวม    

ล าดับที ่    

เกณฑ์การประเมิน 

พิจารณาจากเกณฑ์ที่ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยในปี 

2015 เกณฑ ์UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้าน คือ 

1) ที่ตัง้และโครงสรา้งพื้นฐาน  15% 

2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 

3) ของเสีย 18% 

4) น้ า  10% 

5) การขนสง่ 18% 

6) การจัดการศกึษา 18% 
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ทั้งนี้คณะ/ส่วนงาน ไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ให้รายงาน

ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการ

ด าเนินงานที่เว็บไซต์ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการด าเนินการ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และ

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

โดย UI Green (2015) มเีกณฑห์ลักและย่อยดังตอ่ไปนี้ 

1. Setting and Infrastructures (Sl) 

1. Sl 1 The ratio of open space area towards total area 

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 
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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 

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 

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

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน

ตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

มีการ

ด าเนนิงาน

เบือ้งตน้ 

(เป็นข้อมูล

ดิบ เริ่มมี

ระบบแตย่ัง

ไม่สมบูรณ์      

ไม่สามารถ/

ไม่มกีาร

มีการเก็บ

ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ

สามารถ/มี

ผลการ

วิเคราะห์

การ

ด าเนนิงาน

เทียบกับ

3+มี

แนวโน้มผล

การ

ด าเนนิงาน

ของระบบที่

ดีขึ้น ท าให้

เกิดผล

เป็นไป/     

ในทิศทาง

4+มีการ

ด าเนนิงาน

เหนอืกว่าที่

เกณฑ์

ก าหนด

และส่งผล

ให้เกิดการ

พัฒนา

ระบบ 

5+มผีลการ

ด าเนนิงานที่เท่า

หรอืสูงกว่าคู่

เทียบใน

ระดับช้ันน าของ

ประเทศ มีการ

ด าเนนิงานที่ดี

ต่อเนื่องสง่ผลให้

การด าเนินงาน

Excellent 

(Example 

of Word-

class or 

Leading 

Practices) 
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วิเคราะห)์ เป้าหมาย ตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด 

เทียบเท่าหรอืสูง

กว่าคู่เทียบ (คู่

เทียบช้ันน า

ระดับประเทศ) 

 

Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีนโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างในการสร้างความยั่งยืนในฐาน

ที่เป็นสถานศกึษาอย่างไร 

- นโยบาย/เป้าหมาย/มาตรการ/แนวทางการด าเนินการในแต่ละประเด็นหลักของเกณฑ์ UI 

Green Metric เป็นอย่างไร 
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3.3 ค าอธิบายการด าเนินการในระดับต่าง ๆ เพื่อตอบเกณฑ์ระดับคณะ/สถาบัน 

 

ผู้ด าเนินการในระดับหลักสูตร 

- เก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในข้อต่าง ๆ หรือใช้ข้อมูลที่คณะ/สถาบันเป็นผู้จัดเก็บ

รวบรวม มาพิจารณาวิเคราะห์การด าเนินการ จากผลการด าเนินการย้อนหลัง โดยควรมี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาน าเสนออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตาม

ความเหมาะสม โดยน าผลการประเมินจากปีที่ผ่านมาหรือ Improvement Plan และ

เป้าหมายต่าง ๆ ใน Program Profile มาร่วมพจิารณาด้วย 

- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับหลักสูตร” หรือใช้เกณฑ์ประเมิน

คะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามที่ก าหนดใน CUPT Indicators ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 

ผู้ด าเนินการในระดับคณะ 

- รวบรวมข้อมูลที่คณะเป็นผู้จัดด าเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ และรวบรวม

ข้อมูลที่สถาบันเป็นผู้ด าเนินการ เพื่อจัดส่งให้กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช้ตอบเกณฑ ์

CUPTQA ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมของส่วนงาน โดย

พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ทั้งจาก SAR Improvement Plan และวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมาย

และทรัพยากรในโครงรา่งองค์กรของส่วนงาน 

- ประเมินคะแนนของส่วนงานในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน” หรอืใช้

เกณฑป์ระเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามที่ก าหนดใน CUPT Indicators ที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดท า/ปรับปรุง SAR ของสว่นงาน ตามเกณฑ ์CUPT QA ระดับคณะ 

 

ผู้ด าเนินการในระดับสถาบัน 

- รวบรวมข้อมูลที่สถาบันเป็นผู้ด าเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้กับ

ส่วนงานตามบริบทที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตร/ส่วนงาน และของสถาบันเอง เพื่อท าการวิเคราะหภ์าพรวมของ

สถาบันโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ทั้งจาก SAR  Improvement Plan และวิเคราะห์เทียบ

กับเป้าหมายและทรัพยากรในโครงรา่งองค์กรของสถาบัน 
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- ประเมินคะแนนของสถาบันในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช้

เกณฑป์ระเมินคะแนน AUN-QA ระดับ [11] ตามที่ก าหนดใน CUPT Indicators ที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดท า/ปรับปรุง SAR ของสว่นงาน ตามเกณฑ ์CUPT QA ระดับคณะ 
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ตารางแสดงการด าเนนิการและความเชื่อมโยง 

ระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/

สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย

ระดับหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้อง 

มตีารางการ

รายงานผล

ในระดับ

หลักสูตร 

มกีาร

ประเมนิ

คะแนนใน

ระดับ

หลักสูตร 

น าผลคะแนน

ระดับ

หลักสูตรไปใช้

ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 

ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 

ระดับ

คณะ/

สถาบัน 

C.1 การรับและการ

ส าเร็จ การศึกษาของ

นสิิตนักศกึษา 

8.1, 8.2, 

8.3, 11.1, 

11.2 

X X X X  

C.2 การได้งานท าของ

บัณฑิตหรือการใช้

ประโยชนใ์นการ

ประกอบวิชาชพี 

11.3 X X X X  

C.3 คุณภาพบัณฑิต  10.6, 11.5  X X X  

C.4 ผลงานของผู้เรียน 11.4 X X X X  

C.5 คุณสมบัตขิอง

อาจารย์ 

6.2, 6.4 X X X AUN  

C.6 ผลงานวชิาการ

ของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

6.7, 11.4 X X X AUN  

C.7 การก ากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

องค์ 1 การ

ก ากับ

มาตรฐาน 

 X X AUN  

C.8 การปฏบัิตติาม

บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

     AUN 

C.8.1 การปฏบัิตติาม

บทบาทและหน้าท่ีของ

กรรมการประจ าคณะ/

สภามหาวทิยาลัย 

     AUN 

C.8.2 การปฏบัิตติาม

บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหารคณะ/

     AUN 
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ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/

สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย

ระดับหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้อง 

มตีารางการ

รายงานผล

ในระดับ

หลักสูตร 

มกีาร

ประเมนิ

คะแนนใน

ระดับ

หลักสูตร 

น าผลคะแนน

ระดับ

หลักสูตรไปใช้

ในระดับคณะ/

สถาบัน 

Rubric 

ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 

ระดับ

คณะ/

สถาบัน 

ผู้บริหารสถาบัน 

C.9 ผลการบริหาร

และจัดการของ

ผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

     AUN 

C.10 บุคลากรได้รับ

การพัฒนา 

6.1, 6.5, 

6.6, 7.1, 7.4, 

7.5 

X X X AUN  

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

8.4, 8.5, 

10.1, 10.2, 

10.3, 10.4, 

10.5, 10.6 

X X* X* AUN AUN 

C.12 การบริการ

วชิาการแกส่ังคมของ

คณะและสถาบัน 

     X 

C.13 การสง่เสริม

สนับสนุนศลิปะและ

วัฒนธรรม 

     X 

S.1 ผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ี

น าไปใชป้ระโยชน ์

(TSU 07) 

     TSU 

S.2 ร้อยละของรายได้

อื่นของมหาวิทยาลัย 

(TSU14) 

     TSU 

S.3 Green University       AUN 

 

X  หมายถงึ  YES หรือ มี 

X*  หมายถงึ  อาจใชผ้ลระดับหลกัสูตร คณะ / สถาบัน กไ็ด้ 

AUN  หมายถงึ  ใชเ้กณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน 

TSU หมายถงึ  ใชเ้กณฑ์ rubric 1-7 ของมหาวิทยาลัยทักษณิ 
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ส่วนที่ 4 

การก ากับและการด าเนินงาน CUPT QA ระดบัหลักสูตร 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

4.1 ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
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กระบวนการจัดท า SAR C.1 การรับและการส าเร็จการศกึษาของนสิิตนักศกึษา (Success Rate) 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ เสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด า เนิ น งานประ กันคุณภาพ

การศึกษา ด้านวิชาการระดับ

คณะ ปกีารศึกษา 2559 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

 

ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลการรับเข้า การคง

อยู่  และการส า เ ร็จการศึกษาของทุก

หลักสูตร จากกองบริการการศึกษา 

(พ.ค. – มิ.ย.) 

ขอ้มูลการรับเขา้ การคงอยู่ และ

การส าเ ร็จการศึกษาของทุก

หลักสูตร 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามปีการศึกษาของแต่ละ

หลักสูตร (มิ.ย.) 

ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มูลการ

รับเข้ า  การคงอยู่  และการ

ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ทุ ก

หลักสูตร พร้อมทั้งวิ เคราะห์

สาเหตุ  แนวทางการป้องกัน 

และผลด าเนินการปอ้งกัน 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

 

 

สรุปข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการ

ส าเร็จการศึกษาของทุกหลักสูตร เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1  

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะประชุมพิจารณา 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 และประเมินตนเอง 

(มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะน าเสนอ SAR ตัว

บ่งช้ีหลัก C.1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ก ากับติดตามประกันคุณภาพการศึกษา

คณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย. – ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 ให้กับฝ่ายแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR 

ตัวบ่ง ช้ีหลัก C.1 เพื่อจัดท ารายงานการ

ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ร ะ ดั บ ค ณ ะ  ( SAR)            

(ก.ค.-ส.ค.) 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ (ก.ย.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

ก ากับติดตามประกันคุณภาพฯ เพื่อน าไป

ปรับปรุงการด าเนินงานในปกีารศึกษาถัดไป  

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.1 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในวิชาชพี 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนา ระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ(ม.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตาม

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและ

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีของหลักสูตร 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร (ม.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 แจ้งระยะเวลาในการด าเนนิการ (ม.ค.) เอกสารแจ้ง เตือนทั้งที่ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร/ไม่เป็นลายลักษณ์

อักษร 

คณะกรรมการแต่ละหลักสูตร  คณะกรรมการแต่ละหลักสูตรแจ้งบัณฑิตให้เข้าประเมิน

ภาวะการมีงานท าในระบบออนไลน ์(ก.พ.) 

ระบบส ารวจภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิต 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

ตรวจสอบสถานะการประเมินภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิตแต่ละหลักสูตร และแจ้งคณะกรรมการแต่ละ

หลักสูตร (ก.พ.) 

ข้อมูลสถานะการประเมินภาวะการ

มีงานท าของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการแต่ละหลักสูตร  คณะกรรมการแต่ละหลักสูตรแจ้งบัณฑิตให้เข้าประเมิน

ภาวะการมีงานท าในระบบออนไลน ์ครั้งที่ 2 (ก.พ.) 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนกรายละเอียด

ตามหลักสูตร (มี.ค.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมี

งานท าของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของ      ทุก

หลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 (เม.ย.-พ.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนและ

พัฒนาระดับคณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

และประเมินตนเอง (พ.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ กษ าคณะวิ ท ย าก า รจั ดก า ร และ

สารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนและ

พัฒนาระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนและ

พัฒนาระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

ให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.2 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

(SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับคณะ 

(SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผลการ

ประเมินตอ่คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพฯ 

เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

(ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

ตรวจสอบสถานะการประเมิน 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.2 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

การแจง้เตือนล่วงหน้า 

กรอกแบบประเมิน 

แจง้ประเมินเพิ่มเติม 

P 

P 

P 

D 

D 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.3 คุณภาพบัณฑติ 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้านแผนและพัฒนา ระดับคณะ เสนอ

คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ม.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตาม

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (มี.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

ด้วยระบบออนไลน์ (เม.ย. – พ.ค.) 

ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

ตรวจสอบสถานะการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดย

ผู้ใช้บัณฑิตแต่ละหลักสูตร และแจ้งคณะกรรมการ

แต่ละหลักสูตร (พ.ค.) 

ข้ อ มู ลสถานะการประ เ มิ น

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

แต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหลักสูตร (พ.ค.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ

บัณฑิตโดยผู้ ใ ช้บัณฑิตแต่ละ

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ ใ ช้บัณฑิตของ      

ทุกหลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่ง ช้ีหลัก C.3 

(พ.ค.-มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.3  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะประชุมพิจารณา SAR ตวับ่งช้ี

หลัก C.3 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.3 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก า กับติดตาม

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา 

(มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.3 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก  C.3 ให้ กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.3 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.3 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

ตรวจสอบสถานะการประเมิน 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.3 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดประชุม 

P 

P 

D 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.4 ผลงานของผูเ้รยีน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการ ระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด า เนิ น งานประ กันคุณภาพ

การศึกษาด้านวิชาการระดับ

คณะ ปกีารศึกษา 2559 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานของผู้เรียนหรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท า ร่วมกับ

อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย ของแต่ละหลักสูตร 

(พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลผลงานของผู้ เ รียนหรือ

ผู้ ส า เ ร็จการศึกษา  รวม ถึ ง

ผลงานที่ท า ร่วมกับอาจารย์

ประจ าหรือนักวิจัย ของแต่ละ

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหลักสูตร (พ.ค. - มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงาน

ข อ ง ผู้ เ รี ย น ห รื อ ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษา รวมถึงผลงานที่ท า

ร่วมกับอาจารย์ประจ าหรือ

นักวิจัย ของแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลงานของผู้เรียนทุกหลักสูตร เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.4 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา  

(มิ.ย. – ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก  C.4 ให้ กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.4 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.4 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.5 คุณสมบัติอาจารย ์

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการ ระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด า เนิ น งานประ กันคุณภาพ

การศึกษาด้านบริหารระดับ

คณะ ปกีารศึกษา 2559 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติ ภาระงาน และ

อัตราการคงอยู่ ของคณาจารย์ประจ าแต่ ล ะ

หลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร (พ.ค.–มิ.ย.) 

ข้อมูลคุณสมบัติ ภาระงาน และ

อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์

ประจ าแต่ละหลักสูตร ของแต่

ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหลักสูตร (พ.ค.–มิ.ย.) 

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล

คุณสมบัติ ภาระงาน และอัตรา

การคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า

แต่ ล ะหลั กสู ต ร  ขอ งแต่ ล ะ

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลงานของผู้เรียนทุกหลักสูตร เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.5 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.–ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.5 ให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

(ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.5 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.5 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 



 

127 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด า เนิ น งานประ กันคุณภาพ

การศึกษาด้านวิจัย  บ ริการ

วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ ปี

การศึกษา 2560 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานของอาจารย์และ

นักวิจัยในหลักสูตร (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลผลงานของอาจารย์และ

นักวิจัยในหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามฐานขอ้มูลการตีพิมพ์ผลงาน  

(พ.ค.-มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงาน

ของอาจารย์และนั กวิ จั ย ใน

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัยใน

หลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการก า กับติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 ให้กับ

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.6 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.6 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 



 

128 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด า เนิ น งานประ กันคุณภาพ

การศึกษาด้านวิชาการระดับ

คณะ ปกีารศึกษา 2559 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลผลการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ของแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหลักสูตร (พ.ค.-มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ก ากับมาตรฐานหลักสูตร ของ

แต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ของแต่

ละหลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.7 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิชาการระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก  C.7 ให้ กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.7 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.7 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 



 

129 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ l มหาวิทยาลัยพะเยา 

กระบวนการจัดท า SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.8 การปฏิบัตติามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารระดับคณะ 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนและพัฒนา 

ระดับคณะ เสนอคณบดเีพื่อพิจารณาอนุมัต ิ(พ.ค.) 

ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะ ก ร ร มก า ร

ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การ ศึกษาด้ านการปฏิบัติ ตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

ประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและ

ผู้บริหารคณะ (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 ด าเนินการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะด้วยแบบสอบถาม

การประเมินตนเอง โดยครอบคลุมประเด็นการประเมินที่

ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ CUPT QA 

 (พ.ค.–มิ.ย.) 

แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ต าม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

ประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 

 

ตรวจสอบสถานะการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและ

หน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ (พ.ค.-

มิ.ย.) 

ข้อมูลสถานะการประเมิ นการ

ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร

คณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาท

และหนา้ที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ (มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

ตนเองในการปฏิบัติตามบทบาท

และหน้าที่ของกรรมการประจ า

คณะและผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามบทบาทและ

หนา้ที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ เพื่อจัดท า 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปฏิบัติตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร

คณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 และประเมิน

ตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ กษ าคณะวิ ท ย าก า รจั ดก า ร และ

สารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปฏิบัติตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร

คณ ะ น า เ ส น อ  SAR ตั ว บ่ ง ช้ี ห ลั ก  C.8 ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการก ากับตดิตามประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ข อ ง

กรรมการประจ าคณะและผู้บริหารคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปฏิบัติตาม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร

คณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 ให้กับฝ่ายแผน

และประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 

เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) 

(ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับคณะ 

(SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพฯ 

เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนนิงานในปีการศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

ตรวจสอบสถานะการประเมิน 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.8 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ประเมินการปฏิบัติ 

ตามบทบาทและหน้าท่ี 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 

D 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/สถาบัน 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดา้นการพัฒนาแผน

กลยุทธ์ ด้านแผนกลยุทธ์การเงิน ด้านบริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารจัดการความรู้

ระดับคณะ เสนอคณบดเีพื่อพิจารณาอนุมัต ิ(พ.ค.) 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.ดา้นการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

2.ดา้นแผนกลยุทธก์ารเงิน  

3.ดา้นบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

4.ดา้นการบริหารจัดการความรู้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา1.

ดา้นการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

2.ดา้นแผนกลยุทธก์ารเงิน  

3.ดา้นบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

4.ดา้นการบริหารจัดการความรู้ 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา1.

ดา้นการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

2.ดา้นแผนกลยุทธก์ารเงิน  

3.ดา้นบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

4.ดา้นการบริหารจัดการความรู้ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการบริหารและจัดการของ

ผู้บริหารคณะ โดยครอบคลุมประเด็นการประเมินที่

ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ CUPT QA (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลการบริหารและจัดการของผู้บริหาร

คณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา1.

ดา้นการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

2.ดา้นแผนกลยุทธก์ารเงิน  

3.ดา้นบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

4.ดา้นการบริหารจัดการความรู้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

(มิ.ย.) 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการบริหารและ

จัดการของผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ เพื่อ

จัดท า SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.ดา้นการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 

2.ดา้นแผนกลยุทธก์ารเงิน  

3.ดา้นบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

4.ดา้นการบริหารจัดการความรู้ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนา

แผนกลยุทธ์ ด้านแผนกลยุทธ์การเงิน ด้านบริหารงาน

ดว้ยหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารจัดการความรู้

ระดับคณะ ประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ กษ าคณะวิ ท ย าก า รจั ดก า ร และ

สารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนา

แผนกลยุทธ์ ด้านแผนกลยุทธ์การเงิน ด้านบริหารงาน

ดว้ยหลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารจัดการความรู้

ระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพการศึกษา

คณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.–ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริหาร

ระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 ให้กับ

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 

เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) 

(ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับคณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผลการ

ประเมินตอ่คณะกรรมการก ากับติดตามประกันคุณภาพฯ 

เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

(ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.9 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการ ระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการได้รับการพัฒนาของ

บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน      (พ.ค. 

– มิ.ย.) 

ข้อมูลการได้รับการพัฒนาของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ใน รูปแบบตารา ง  โ ด ย ระบุ

รายละเอียดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ (พ.ค.-

มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการได้รับ

การพัฒนาของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลการได้รับการพัฒนาของบุคลากรทัง้สาย

วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.10 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.10 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.10 ให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

(ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.10 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.10 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

P 

P 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.11 ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนา ระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

แผนและพัฒนาระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 ด าเนินการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน ผู้ ใ ช้บัณฑิต ผู้ ใ ช้

ผลงานวิจัย ผู้ใช้บริการวิชาการ ศิษย์เก่า บุคลากร

สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน (พ.ค.– 

มิ.ย.) 

ระบบประเมิน/การส ารวจข้อมูล

ปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

ตรวจสอบสถานะการประเมินขอ้มูลป้อนกลับจากผู้

มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย แต่ ล ะหลั กสู ต ร  แล ะแจ้ ง

คณะกรรมการแต่ละหลักสูตร (มิ.ย.) 

ข้อมูลสถานะการประเมินข้อมูล

ปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

แต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปอ้นกลับ

จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลขอ้มูลปอ้นกลับจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละหลักสูตร เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่ง ช้ีหลัก C.11 

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.11  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.11 และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.11 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก 

C.11 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตาม

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา 

(มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.11 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านแผนและพัฒนาระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผน

และพัฒนาระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.11 ให้ กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.11 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.11 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

ตรวจสอบสถานะการประเมิน 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.11 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

P 

P 

D 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.12 การบริการวิชาการแกส่ังคมของคณะ 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/หลักสูตร (พ.ค. – 

มิ.ย.) 

ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคมของ

คณะ/หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคมของคณะ/หลักสูตร (มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ด า เนิ น งานด้านการบ ริการ

วิชาการแก่สั งคมของคณะ /

หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคมของคณะ/หลักสูตร เพื่อจัดท า SAR 

ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการก า กับติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 ให้กับ

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.12 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.12 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้หลัก C.13 การสง่เสริมสนับสนนุศลิปะและวัฒนธรรม 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการ

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/

หลักสูตร (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมของคณะ/หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/หลักสูตร 

(มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ด าเนินงานด้านการส่ง เส ริม

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

ของคณะ/หลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการส่ง เส ริม

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/หลักสูตร 

เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการก า กับติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 ให้กับ

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

หลัก C.13 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีหลัก C.13 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้เลือก S.1 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิชาการระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

วิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อ มูลจ านวน เงิ นสนับสนุ น

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 และ

ประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการก า กับติดตามประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

คณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 ให้กับ

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

เลือก S.1 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.1 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้เลือก S.2 Student Mobility 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ดท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 

Student Mobility 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility 

 ด า เนิ นการรวบรวมข้อ มูล จ าน วนนั กศึ ก ษา

แลกเปลี่ยนทั้งขาเข้าและขาออก ในแต่ละช่วงปี

การศึกษาของแต่ละหลักสูตร (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้ อ มู ล จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า

แลกเปลี่ยนทัง้ขาเขา้และขาออก 

ในแต่ละช่วงปีการศึกษาของแต่

ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility 

 วิ เคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยจ าแนก

รายละเอียดตามหลักสูตร (มิ.ย.) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเข้า

และขาออก ในแต่ล ะ ช่ว งปี

การศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility 

 

 

สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งขาเข้าและ

ขาออก ในแต่ละช่วงปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 

Student Mobilityประชุมพิจารณา SAR ตัวบ่งช้ีเลือก 

S.2 และประเมินตนเอง (มิ.ย.-ก.ค.)  

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 

Student Mobilityน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 ต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (มิ.ย.-ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้าน Student Mobility 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 

Student Mobilityจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ีเลือก 

S.2 ให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

(ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

เลือก S.2 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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กระบวนการจัดท า  SAR ตัวบ่งชี้เลือก S.3 Green University 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิการด าเนินงาน ขัน้ตอนด าเนินงาน เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

   

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ า ย แผนและประ กัน ฯ  จั ด ท า ค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ (พ.ค.) 

ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ  

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร (พ.ค.) 

วาระการประชุม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมและการ

ด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการ

เป็น Green University (พ.ค. – มิ.ย.) 

ข้อมูลการมีส่วนร่วมและการ

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย

มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเป็น 

Green University 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัง้ระดับคณะและหลักสูตร (มิ.ย.) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการมี

ส่วนร่วมและการด าเนินการ

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น  Green 

University 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วมและการด าเนินการตาม

นโยบายมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเป็น Green 

University เพื่อจัดท า SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3 (มิ.ย.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะประชุมพิจารณา  SAR ตัวบ่งช้ี

เลือก S.3 และประเมินตนเอง (มิ.ย.)  

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3 

คณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะน าเสนอ SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ เพื่อพิจารณา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านบริหารระดับคณะ 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

บริหารระดับคณะจัดส่งไฟล์ข้อมูล SAR ตัวบ่งช้ี

เลือก S.3 ให้ กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา (ก.ค.) 

SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.3 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 

ฝ่ายแผนและประกันฯ รวบรวมข้อมู SAR ตัวบ่งช้ี

เลือก S.3 เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ (SAR) (ก.ค.-ส.ค.) 

รายงานประเมินตนเองระดับ

คณะ (SAR) 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ก.ย.) ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

ฝา่ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการก ากับติดตามประกัน

คุณภาพฯ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี

การศึกษาถัดไป (ต.ค.) 

ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เร่ิมต้น 

 

แก
้ไข

 

จัดประชุม 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปข้อมูล 

พจิารณา 

 

ขอ้มูล SAR ตัวบ่งช้ีเลือก S.2 

พจิารณา 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (SAR) 

ประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

รวบรวมขอ้มูล 

P 

P 

D 

D 

D 

C 

C 

C 

A 

A 

A 
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รายการอกัษรย่อ 

 

อักษรย่อ    ชื่อเต็ม 

ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

กกอ. คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

คปภ.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศกึษา 

ทปอ. (CUPT) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of University Presidents of Thailand) 

ทอมก. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

สกอ.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

สมศ.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา 

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 ประกอบด้วยคู่มอื 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 (เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ) 

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 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ) 
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เอกสารอ้างอิง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 

European Commission,http://ec.eceuropa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en.htm 

National Assessment and Accreditation Council, India, “Quality Assurance in Higher Education: An 

introduction, http://www.col.org/sitecollectondocuments/pub_qahe_intro.pdf 

Nicholson, “Quality Assurance in Higher Education :  A Review of Literature: 

http://cll.mcmaster.ca/COU/pdf/Quality%20Assurance%20Literature%20Review.pdf 

วรพจน์ วงศก์ิจรุง่เรอืง และอธิป จติฤกษ์ “ทักษะแหง่อนาคตใหม ่:การศกึษาเพื่อศตวรรษที่ 21” แปลจากเรื่อง 

21st Century Skills : Rethinking How Students Learn โดย James Bellance และ Ron Brandt ส านักพิมพ์ open 

words ตุลาคม พ.ศ. 2554 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 ส านักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

รายงานสรุปบทเรียนการศกึษาดูงานบริษัทเอกชนที่ประยุกต์ TQA และได้ TQC วันที่ 30 พฤศจกิายน 2555 

การอบรมหลักสูตร “การน าองค์การและการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารหน่วยงานการศกึษาอุดมศึกษา” 

ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ และเมืองเซนต์หลุยส์มลรัฐมิสซูรี่ 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม 2558) 

Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level, Version 2.0 March 2011, available at: 

http://www.aunsec.org/pdf/aunwebsite/03_GuidetoAUNActualQualityAssessmentatProgrammeLevel30Mar

ch2011PrintVersion.pdf 

Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level, Version 3.0, October 2015, available 

at:http://www.aunsec.org/pdf/Guide%20to%20AUN-

QA%20Assessment%20at%20Programme%20Level%20Version%203_2015.pdf 
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UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING Guideline 2015, available at 

http://greenmemetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI_Greenmetric_Guideline_2015.pdf 

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

ประกาศ กกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติมารฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 

2558 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557, ฉบับวันที่ 9 มถิุนายน 2558 

แหล่งข้อมูล 

1. กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

2. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557 

3. เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 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 
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