คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

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

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CUPT QA
1.1 เหตุผลและความจําเป็นของการจัดทํา CUPT QA
1.2 โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
1.3 แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557
1.4 สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA
1.5 กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบ CUPT QA
1.5.1 การตรวจประเมินระดับหลักสูตร
1.5.2 การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1.5.3 การตรวจประเมินระดับสถาบัน
บทที่ 2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร
2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
องค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐาน
องค์ประกอบ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม AUN-QA ระดับหลักสูตร
แนวคิดการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA
ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
บทที่ 3 การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน
3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน
องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน
3.3 คําอธิบายการดําเนินการในระดับงานต่างๆ เพื่อตอบเกณฑ์ระดับ
คณะ/สถาบัน
ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับ
คณะ/สถาบัน
รายการอักษรย่อ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
ก
ค
1
1
2
2
7
9
9
13
14
17
18
18
19
27
27
29
32
32
34
36
41
78
85
86
88
89

บทสรุปผู้บริหาร
คู่มือฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในกํ า กั บ ของรั ฐ (ทอมก) ภายใต้ ชื่ อ Council of the University Presidents of Thailand Quality
Assurance (CUPT QA) และเป็นฉบับปรับปรุงจากฉบับนําร่องในปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
และระบบการประเมินคุณภาพที่ประยุกต์แนวคิดของการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สู่ความเป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือเทียบเท่า และระดับ
สถาบัน
ในระดั บ หลั ก สู ต รของระบบ CUPT QA ใช้ เ กณฑ์ ASEAN University Network – Quality
Assurance (AUN-QA) ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE)
มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับที่มี world class เป็นระดับ
สู ง สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม
(socioeconomics) หลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงและทําให้มั่นใจว่าบัณฑิตจากหลักสูตรหนึ่งๆมี competence
เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น อีกทั้งการที่ AUN-QA มีลักษณะเป็นเกณฑ์ (criteria) ที่กําหนด
เพียงแนวทาง (guideline) เพื่อการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตตาม ELO ของหลักสูตร
หนึ่งๆ ดังนั้นแม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปสังกัป (concept) ของเกณฑ์ยังคงอยู่ การปรับเกณฑ์จะเป็นเพียงการ
ลดหรือจัดกลุ่ม subcriteria ใหม่เพื่อให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ยังคงไว้ซึ่งสังกัป
เดิมเมื่อรวมกับการตั้งเป้าหมายระดับ world class เป็นมิตรต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดจะ
นําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
โดย AUN-QA ในระบบ CUPT QA นั้น จะต่างกับ AUN-QA สากลเพียงเรื่องของการเขียน SAR ด้วย
ภาษาไทย (ซึ่งหลักสูตรที่มีความพร้อมเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถดําเนินการได้) คู่มือ CUPT QA ฉบับปี
การศึกษา 2558 นี้จะอ้างอิงระบบการประเมินระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA โดยอ้างถึงการใช้
เกณฑ์ตาม AUN-QA “Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0” ซึ่งเป็นเล่ม
ใหม่ โดยไม่ได้นําเนื้อหาเกณฑ์ในรายละเอียดใส่ไว้ในเล่มด้วยเนื่องจากสามารถ download ผ่านช่องทาง
internet ได้ง่าย
ถึงแม้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ CUPT QA จะใช้แนวทางของ AUN-QA
ทุกหลักสูตรยังคงต้องดําเนินการตามองค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐาน ภายใต้ประกาศข้อบังคับต่างๆ เช่น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น ตลอดจนนําเสนอต่อสาธารณชนใน
ระยะเวลาที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร CUPT QA ยั ง
ครอบคลุ ม ถึ ง การใช้ เ กณฑ์ อื่ น ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลตามความเหมาะสมกั บ สาขาวิ ช าหนึ่ ง ๆ
นอกเหนือไปจาก AUN-QA อีกด้วย ซึ่งเนื้อหาของเกณฑ์เหล่านั้นและระบบการประเมินไม่ได้ถูกรวมในคู่มือ
ฉบับนี้แต่สามารถศึกษาและ download ผ่านช่องทาง internet ได้เช่นกัน
ก

ในระดับคณะและสถาบันนั้น ด้วยตระหนักว่าสถาบั นการศึกษามี การดํ าเนินกิ จการได้ โดยอิสระ
สามารถพั ฒ นาระบบบริ ห าร และการจั ด การที่ เป็ น ของตนเอง มี ค วามคล่ อ งตั ว มี เ สรี ภ าพทางวิ ชาการ
การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา จึงควรมีการคํานึงถึงความมุ่งหมาย
และหลั ก การการจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ การดํ า เนิ น การตามเกณฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แนวทางของ
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) จึงเหมาะกับความหลากหลายของบริบทของ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างสั่งสมความพร้อมเพื่อ
ประกันคุณภาพและรับการประเมินตามกรอบ EdPEx นั้น CUPT Indicators จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดย
CUPT indicators ในคู่มือสําหรับปีการศึกษา 2557 ได้รับการพัฒนาจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อการประกันคุณภาพที่
ครอบคลุมด้าน คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม โดยมุ่งสู่
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (organizational profile, OP) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาให้
เกิดคุณภาพและเพื่อสามารถเลือกใช้ได้ตามพัฒนาการของแต่ละสถาบัน CUPT QA จึงมีให้เลือก 2 แบบคือ
CUPT QA1 เป็นการเลือกใช้ CUPT indicators และ CUPT QA2 เป็นการเลือกใช้ EdPEx เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน
การประกั นคุณภาพการศึกษาในระดั บคณะ/สถาบั นในคู่มือฉบับปีการศึกษา 2558 นี้ ได้รั บการ
ปรับปรุงเพื่อลดความซ้ําซ้อน ตลอดจนปรับตัวบ่งชี้เลือกบางตัวเป็นตัวบ่งชี้หลักเพื่อให้สถาบันที่ใช้ได้เน้น
พัฒนาระบบที่สําคัญในหมวดต่างๆของ EdPEx มากขึ้น ทั้งนี้เป็นการปรับบนฐานของการถอดบทเรียนจาก 5
มหาวิทยาลัยนําร่องในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สํ า หรั บ ระบบการประเมิ น และผู้ ป ระเมิ น ตาม CUPT Indicators ถู ก พั ฒ นาโดย ทปอ. โดยการ
ประเมินมีทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช้ CUPT
QA1 หรือ CUPT QA2 มีความตั้งใจให้การประเมินเป็นการใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 1st party และ 3rd
party assessment และถึงแม้ว่า CUPT Indicators จะมีชื่อเรียกเป็นตัวบ่งชี้ แต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพ
เป็นการประเมินเชิงระบบ 7 ระดับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA จึง
เป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น assessment เป็นก้าวเดินแรกที่
ช่วยในการพัฒนาไปสู่การประเมินแบบ EdPEx
การเลือกระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะและสถาบันได้เองโดยมีเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากลนี้ ทําให้การประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการดําเนินงานขององค์กร
ที่มีอยู่ ตลอดจนความสอดคล้องกันของเกณฑ์ระดับหลักสูตรและตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบันที่คาดหวังว่า
1st และ 3rd party assessments จะสามารถใช้ เ ป็น ชุ ด เดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ ก ารประกั นคุ ณ ภาพและการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นภาระที่สมเหตุสมผลและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์
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กิตติกรรมประกาศ
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาไทยของมหาวิ ท ยาลั ย สมาชิ ก ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) และ
มหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ที่เล็งเห็นความสําคัญของระบบ
ประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลิตบุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างตอบสนอง
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
คู่มือฯ ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. และ ทอมก คณะผู้จัดทําขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น และ
การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งแรงกาย และแรงใจของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. และ ทอมก นับเนื่อง
ตั้ ง แต่ ก ารระดมความคิ ด เห็ น ในการสั ม มนา "การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ระดับอุดมศึกษา" ของคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ทปอ. เมื่อ
15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงานตามระบบ
CUPT QA ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ร่ อ งในการนํ า ระบบ CUPT QA มาใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2557” ของ
คณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทปอ (CUPT QA Committee) เมื่อ 14-16 มกราคม
2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่ยังประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA
1.1

เหตุผลและความจําเป็นของการจัดทํา CUPT QA

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามลํ า ดั บ นั้ น ได้ กํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ ประเมิ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแยกชุ ด กั น ซึ่ ง เป็ น ภาระสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนี้
ตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ซึ่ง
จะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือฉบับนี้สั้นๆ ว่า “คณะทํางานฯ”) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2556 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม
กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง......และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก” [1] ทปอ. และ ทอมก จึงเห็นควรกําหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. และ ทอมก และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากที่สุดและเป็นภาระ
ต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน คณะ
ทํางานฯ จึงได้พิจารณาจัดทําเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน และรวมเรียกว่า Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA)
ทั้งนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก ในการประชุมครั้งที่
1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะทํางานฯได้พัฒนาขึ้นโดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพื่อ
สถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการทํางานซ้ําซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่คํานึงถึงแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุ่งสู่
การดําเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
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โดยในปีที่ผ่านมามี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันเป็น
มหาวิทยาลัยนําร่อง ทั้ง 3 สถาบันจึงร่วมกันพัฒนาคู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปี
การศึกษา 2557 ขึ้น โดยภายหลังมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่ง
ใน 5 สถาบันนําร่องที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557
ทปอ. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้ประเมินระดับคณะ/สถาบัน และให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ CUPT QA
โดยทั้ง 5 สถาบันนําร่องได้ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และได้รับการประเมิน
ด้วยระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557 (ช่วงเวลาประเมิน กันยายน-พฤศจิกายน 2558) โดย ทปอ. ได้รับ
ข้อมูลหลังการประเมิน เพื่อนําข้อมูลและคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT
QA ฉบับปีการศึกษา 2558

1.2

โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA

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

1.3

2nd party assessment เป็นการประเมินโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการโดยตรง ซึ่งในกรณี
ของสถาบันอุดมศึกษาจะใช้ได้กับพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ แต่ในพันธกิจด้านการ
เรียนการสอนนั้นมีผู้รับบริการตรงคือ นักศึกษา ผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะในตัวบัณฑิต
คือผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามนโยบายของแผนพัฒนาบุคลากร
ของประเทศที่ถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งใน 1st party assessment
การประเมินตามเกณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็นแนวทางจะครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้แล้วใน
เกณฑ์ต่างข้อกันหรือข้อเดียวกันขึ้นอยู่กับระดับของเกณฑ์

แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558

แนวคิดของ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 ยังคงแนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ของ
ฉบับปี การศึก ษา 2557 ที่สถาบั นอุดมศึกษามีหน้าที่เตรีย มนักศึ กษาให้ เป็ นบัณฑิ ตที่ มี ความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ (core transferable competence) ที่บัณฑิตจําเป็นต้องมีเพื่อประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิตภายหลังการศึกษา [2] คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม นิยามหนึ่งที่ถูก
กล่าวถึงบ่อยคือความตรงต่อเจตนารมณ์ (fitness for purpose) [3, 4] ในความหมายนี้คุณภาพที่ดีหมายถึง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559

2

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารตรงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง รวมไปถึ ง นั ก ศึ ก ษาและ
สถาบันอุดมศึกษา (ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของ
อุดมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิตจึงขึ้นกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่าตนเองจะได้รับ
ความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
มั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตัวเองได้
รวมทั้งสังคมเกิดความพึงพอใจและความมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิตคนที่มีคุณภาพต่อสังคม การจะทําให้เกิดการ
ประกันคุณภาพนั้น มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัยตั้งแต่ ผู้ออกแบบหลักสูตรต้องรู้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คุณภาพของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็นการประเมินปัจจัยเหล่านี้ และประเมินผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รูปแบบการประกันคุณภาพทั่วไปจึง
นิยมที่จะประเมินใน 3 มิติหลัก (dimension) คือมิติปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต
ในมิติปัจจัยนําเข้า ตัวอย่างตัวชี้วัดคุณภาพได้แก่ คุณภาพของบุคลากรทางวิชาการ และคุณภาพของ
นักเรียน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในมิติกระบวนการ คุณภาพ
ประเมินจากหลักสูตร ของขนาดห้องเรียน ชั่วโมงที่สอน คุณภาพของการสอน บรรยากาศการวิจัยและการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้และการป้อนกลับผลประเมินเพื่อ
ทําการปรับปรุง เป็นต้น ในมิติผลผลิต ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่ถูกประเมินได้แก่ ความสามารถของบัณฑิต อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการจ้างงาน ผลงานวิจัย/บริการวิชาการ เป็นต้น
อย่างไรก็ดีการประกันคุณภาพในรูปแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขัน
รุนแรง สิ่งที่ท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของแรงงานทั่วโลกทําให้บัณฑิต
ต้ องมี ความสามารถสู งขึ้ น ความต้ องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ งจากผู้ป ระกอบการ
ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการหลากหลายและจําเพาะเจาะจงมากขึ้น มี
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรเกิดขึ้นจํานวนมาก การผลิตบัณฑิตในบางสาขามีจํานวนมากเกินความต้องการ
ของตลาดในขณะที่ขาดแคลนในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาด้านเทคโนโลยีเฉพาะที่มีความยาก ปัญหาบัณฑิตไม่
สามารถประยุกต์ความรู้ในงานจริง ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขาดความรู้ในบริบทรอบตัวและขาดทักษะทางภาษาทําให้ไม่สามารถแข่งขัน ไม่
สามารถสื่อสาร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต บัณฑิต
จึงต้องมีทักษะที่เหมาะสม [5] อีกทั้งต้นทุนของอุดมศึกษาที่สูงขึ้นแต่งบประมาณจากรัฐลดลง ทั้งหมดนี้เป็น
ปัญหาที่สถาบั นการศึ กษาจะต้องเผชิ ญ และปรับ ตั ว เป็ น อย่ างมากเพื่อ ให้มั่น ใจว่ าบัณ ฑิตมี competence
เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจึงต้องพิจารณาปัจจัย
ภายนอกต่างๆ มากขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น
จากความท้าทายดังกล่าวส่งผลให้เริ่มมีการนําหลักการการบริหารที่เป็นเลิศมาใช้สร้างความสามารถใน
การแข่งขันในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มมีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Educational
Criteria for Performance Excellence, EdPEx) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและนํามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มแปลเกณฑ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 และริเริ่มโครงการนําร่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx
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เกณฑ์ EdPEx [6] แบ่งเป็น 7 หมวดสําคัญได้แก่ หมวดการนําองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวดการมุ่งเน้นลูกค้า หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวดผลลัพธ์ ทั้ง 7 หมวดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การบริหารเพื่อ
ความเป็นเลิศจึงต้องพิจารณาดําเนินงานเชื่อมโยงแต่ละหมวดอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ลักษณะที่เป็นเกณฑ์ซึ่งให้เพียงแนวทาง (guideline) ดําเนินการอย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ตามที่สถาบันการศึกษากําหนดของ EdPEx จึงเหมาะกับการที่สถาบันการศึกษามีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันอันเนื่องมากจาก“สถาบันการศึกษามีการดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ” [1] เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและประเทศที่ต่างกัน เพื่อช่วยให้สถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาได้สอดคล้องกับบริบทของ
ตนเอง
เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารงานขององค์กรหนึ่ง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาในการดําเนินการ [7] การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กรอบ EdPEx ก็
เช่นเดียวกันไม่สามารถดําเนินการให้ได้ถึงระดับที่น่าพอใจภายในระยะเวลาอันสั้น [8] แต่การตรวจประเมินเพื่อ
การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษายังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เดินหน้าพัฒนาไปในแนวทางที่ประสงค์ได้โดยมีภาระที่สมเหตุสมผลและไม่ขัดกับข้อจํากัดด้านกฎหมาย คณะ
ทํ างานฯ จึ งพิ จารณาและเห็นด้ วยกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่เป็ นการ
ดําเนินการหลักในการผลิตบัณฑิต และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบันเพื่อการ
บริหารงานให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับหลักสูตร
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกหลักสูตรต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทุกปี ตลอดจนนําเสนอต่อ
สาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังคงการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช้
เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถ
ประยุ ก ต์ ไ ด้ กั บ ทุ ก สาขาวิ ช า มี ส าระสํ า คั ญ เน้ น การพั ฒ นามุ่ ง สู่ Expected Learning Outcome (ELO)
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป เพื่อให้
มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบันฑิตที่มี competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพ
การศึกษาโดยตรง โดยระบบ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 นั้นจะใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษของ AUN-QA
version 3.0 [11] โดยหลักสูตรสามารถเลือกเขียน SAR เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความต้องการและ
บริบทของหลักสูตร
ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ world
class ในระดับที่ 7 ซึ่งถึงแม้การไปสู่ระดับ world class จะเป็นเรื่องยาก แต่โดยหลักการของการประกัน
คุณภาพนั้นการตั้งเป้าหมายไว้สูงสะท้อนถึงปรัชญาที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้เกณฑ์ (criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง (guideline) สําหรับการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ ELO แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไปหากมีการปรับปรุงเพื่อความทันสมัยเกณฑ์จะถูก
เปลี่ยนน้อยมากเป็นการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยฐานคิดเชิงระบบนี้เอง
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถบูรณาการกับการดําเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ได้อย่างลงตัวดังรูป
ที่ 1-1 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นลําดับชั้นดังรูป
ที่ 1-2 จากระดับสถาบัน ระดับคณะ สู่ระดับหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรา 48 ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ
ที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง...และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” [1]

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

รูปที่ 1-2 การดําเนินการและการให้การสนับสนุนที่เป็นไปตามนโยบายตามลําดับชั้นการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
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ภายใต้ระบบ CUPT QA นั้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนอกจาก AUN-QA แล้ว
หลักสูตรยังสามารถใช้เกณฑ์อื่นที่เป็นทีย่ อมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา เช่น Association
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาไม่ได้ถกู รวมอยู่ใน CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558
ระดับคณะและสถาบัน
ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดําเนินการที่เป็นเลิศหรือ EdPEx นั้นต้องใช้เวลาสั่งสมความพร้อม CUPT Indicators จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
รับการประเมินประจําปี ก่อนที่จะดําเนินการตาม EdPEx เต็มรูปแบบ โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจาก CUPT
Indicators จากฉบับปีการศึกษา 2557
ระบบการประเมินและผู้ประเมินตาม CUPT Indicators ถูกพัฒนาโดย ทปอ. โดยการประเมินมีทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถาบันจะเลือกประกันคุณภาพโดยใช้ EdPEx หรือ CUPT
Indicators การประเมิ น จะเป็ น การใช้ เ กณฑ์ ชุ ด เดี ย วกั น ทั้ ง 1st party assessment และ 3rd party
assessment ถึงแม้ CUPT Indicators จะเป็นตัวบ่งชี้ แต่วิธีการประเมินเชิงคุณภาพมี 7 ระดับเช่นเดียวกับ
AUN-QA เป็นการเปลี่ยนจากการ audit ตามข้อกําหนดของตัวบ่งชี้สู่ลักษณะที่เป็น assessment เป็นแนวทาง
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับคุณภาพที่ดําเนินการอยู่ และนําไปบริหารเพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

เกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (CUPT Indicators)
ในการดํ า เนิ น งานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA ให้ พิ จ ารณา
ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ตามแนวทาง
EdPEx และ 2. ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก CUPT Indicators
ในฉบับปีการศึกษา 2557 โดยสามารถใช้และเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจากข้อมูลของ CUPT Indicators ฉบับปี
การศึกษา 2557
คุณลักษณะของ CUPT indicators
 ตัวบ่งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สมั พันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ดังรูปที่ 1-3
 ตัวบ่งชี้บางตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
 ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้สําหรับ benchmarking
 ตัวบ่งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (ranking) ระดับสากล ได้ ทําให้สามารถนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจว่าใน
ระดับสากลด้วย
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 การประเมินตัวบ่งชี้จะมีทั้งการประเมินในเชิงปริมาณและการประเมินในเชิงคุณภาพ
 แม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ก็ตาม การประเมินเป็นการประเมิน 7 ระดับ ใช้รูปแบบ
assessment แทนการ audit เพื่อเน้นให้ทราบสถานภาพที่นําไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น โดย
Stakeholders Needs

Programme
Specification

Expected
Learning
Outcomes

Programme
Structure & Content

Academic
Staff Quality

Support Staff
Quality

C.5, C.10

C.10

Teaching &
Learning Approach

Student Quality
& Support

Student
Assessment

Facilities &
Infrastructure

C.1, C.11

Quality Enhancement

Output

C.3, C.11

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

C.1 - C.4
C.6, S.1

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

ระดับ 7 เป็นระดับ world class โดยพิจารณาทั้งการดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด และผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
รูปที่ 1-3 การบูรณาการระหว่าง CUPT indicators กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
หมายเหตุ “C” หมายถึงตัวบ่งชี้หลัก (Core) และ “S” หมายถึงตัวบ่งชี้เลือกตามบริบท ในระดับคณะ/สถาบัน

1.4 สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA
1. จากแผนภาพในรูปที่ 1-4 สถาบันอุดมศึกษาและแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพ
 ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
o องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทุกปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ. 2558)
o องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ พั ฒ นา - ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมเช่น
AACSB, ABET เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย 1
ครั้งในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ปี เช่น 5 ปีให้มีการประเมินอย่างน้อย 1
ครั้งในรอบ 6 ปี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559

7

 ระดับคณะและสถาบัน
o องค์ประกอบที่ 1 : โครงร่างองค์กร (ตามแนวทาง EdPEx)
o ใช้ CUPT Indicators ภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx เพื่อการพัฒนาสู่การประเมินภายใต้
กรอบ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
o รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน
- กรณีใช้ CUPT Indicators ต้องรับการประเมินคุณภาพทุกปี
- กรณีใช้ EdPEx เต็มรูปแบบต้องรับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี

รูปที่ 1-4 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
2. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก ทปอ. ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/ประเมิน/ทวนสอบเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน
3. ทปอ. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในช่วงต้น ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สกอ.สู่การนําไปใช้เป็นหนึ่งในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของประเทศต่อไป
4. สกอ. ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ และ
พิจารณาใช้ประโยชน์จากการถอดบทเรียนของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และสมศ. ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการ
ติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตามระบบที่ CUPT QA
กําหนด
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หมายเหตุ ทุกมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น AUN-QA ABET AACSB ฯลฯ สามารถบูรณาการ
ภายใต้ ก รอบ EdPEx เนื่ อ งจากมี ฐ านคิ ด เชิ ง ระบบและมุ่ ง เน้ น Learning Outcome
เช่นเดียวกัน

1.5 กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ การ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน
1.5.1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกปี
 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งใน
รอบ 5 ปี
 ควรดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการ
ตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ในรอบปีการศึกษา
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วยประธาน
(Lead Assessor) 1 คน กรรมการอย่างน้อย 1 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหลักสูตร โดย
มีจํานวนผู้ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่หลักสูตรสังกัดอยู่
อย่างน้อยร้อยละ 50 และอย่างน้อยหนึ่งคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียง
หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบ
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่รับประเมิน และเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรมาก่อน
 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
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 ให้ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ ส อบทานตามองค์ ป ระกอบที่ 1 และตรวจประเมิ น ในส่ ว นที่
ดําเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
**หมายเหตุ หากต้ อ งการให้ สกอ. เผยแพร่ ห ลั ก สู ต ร ให้ ดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข. กลุ่มหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปี
การศึกษา(ในกรณีที่สถาบันไม่มีระบบสอบทานหรือ monitoring system สําหรับหลักสูตรที่
ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร)
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น
เจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในคณะ
ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร
 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
 คณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ในการตรวจฯ เป็นต้น
 ให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะกรรมการ 1
ชุ ด อาจประเมิ นได้ มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็ นหลักสู ตรในสาขาวิชาเดี ยวกัน เช่ น
หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: หากสถาบันมีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งจะเป็นความ
รับผิดชอบในระดับสถาบันหนึ่ง ๆ คณะกรรมการประเมินทําหน้าที่ประเมินตามแนวทาง
AUN-QA เท่านั้น ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง
 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกําหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน
 สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้รายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกําหนดตรวจอย่าง
น้อย 15 วัน
 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน และไม่เคยเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA
ระดับหลักสูตร ให้รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยรายงานข้อมูลเท่าที่
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ได้ดําเนินการตามเกณฑ์ และสรุปเป็น Program Profile เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สาระสําคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ
 สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร แต่เคยเข้ารับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มาก่อน ให้ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อแนะนําเมื่อครั้ง
รั บการประเมิ น และปรั บปรุ งรายงานการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA และปรั บ
Program Profile ให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เผยแพร่ / ประชาสั ม พั น ธ์ ส าระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รสู่
สาธารณะ
 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให้ดําเนินการตามรูปแบบ
ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) [11] โดยใช้เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด้วย
 พิธีเปิด (Opening Meeting)
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร
 การตรวจเอกสาร
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting)
สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะรับการตรวจประเมินองค์ประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) เท่านั้น ไม่มีการ
เข้าเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit)
รายงานผลการตรวจประเมิน
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ
สําหรับหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา ให้รายงานผลการ
ประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาของหลักสูตรรวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์หลักและ
เกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
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การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online

การเผยแพร่สาระสําคัญสูส่ าธารณะ
นําเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระสําคัญ จากรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของภาควิชาหรือคณะ
โดยระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 กํากับมาตรฐาน

รูปที่ 1-5 การเผยแพร่สาระสําคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0
(หากใช้ version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อคือ 2.1 ถึง 2.11)
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1.5.2. การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีการจัดการเรียนการสอน (CUPT Indicators)
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกปี
 ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจฯ ระดับ
สถาบัน
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมีจํานวนผู้
ประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA ของ
ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอื่นๆ มาก่อน
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่
ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน
 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รายงานการประเมินตนเอง
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
คณะ
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย
 พิธีเปิด (Opening Meeting)
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
 การตรวจเอกสาร
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตาม
ข้อเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพื่อผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม
และนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นา หรื อ อาจรวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า
(Closing Meeting)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559

13

รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพื่อตามข้อเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพื่อผู้รับการ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ.
กําหนด
1.5.3. การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators)
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกปี
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยประธาน 1
คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู้ประเมินที่มาจาก
ภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA
ของ ทปอ./ทอมก หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รที่ ทปอ. เห็ น ชอบและมี
ประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือ
ระบบอื่นๆ ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาก่อน
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งในอดีตและผู้ที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน
 สถาบันที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รายงานการประเมินตนเอง
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators ระดับ
สถาบัน
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ
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รูปที่ 1-6 ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบัน
กับข้อมูลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วย
 พิธีเปิด (Opening Meeting)
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน
 การตรวจเอกสาร
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตาม
ข้อเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพื่อผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม
และนําไปสู่การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Closing Meeting)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพือผู้รับการประเมิน
สามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง
คะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนควรสรุป ให้เห็นภาพรวมของสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งนี้
ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
ทั้ ง นี้ ห ากสถาบั น จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค ะแนนการประเมิ น ภาพรวมเพื่ อ แจ้ ง ต่ อ ก.พ.ร. (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ให้คณะกรรมการประเมินสรุปคะแนนภาพรวมของสถาบันเพื่อใช้ในการ
รายงานต่อไป
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การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ.
กําหนด
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บทที่ 2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้
1) องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตร เป็นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันจะดําเนินการด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ํา และจะนําข้อมูลจาก
การประกันคุณภาพหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ เพื่อให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และ
สกอ. สามารถสอบทานข้ อ มู ล ได้ ตลอดเวลา เมื่ อ มี ป ระเด็ น ที่ ต้อ งพิ จารณา โดยการประเมิ น การ
ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานจะดําเนินการเป็นประจําทุกปี และนําผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน
2) องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะดําเนินการด้วยการ
ใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] หรือเกณฑ์
การประกันคุณ ภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น
เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ดําเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา
ตามรอบของระบบสากลที่ได้เลือกใช้ แต่ดําเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA
มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้การประเมิน
AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงานเลขานุการของ AUN การเลือกดําเนินงาน
ตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอื่นๆ ในองค์ประกอบเพื่อการพัฒนานี้ เป็นไปเพื่อเตรียม
ความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สากลอื่นๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิด mobility
ในภาคการศึกษา
โดยการดํ า เนิ น การการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามแนวทางของ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต รนี้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมี
พัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยใน
ตลาดโลก
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2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกํากับมาตรฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA ระดับหลักสูตร
[11]

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
1.1 การกํากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
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
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึ กษาให้มีค วามทัดเที ย มกั น และได้ป ระกาศใช้ เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2558
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้
สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ได้ ป ระกาศใช้ เมื่ อ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนในหลั ก สู ต รดั งกล่ าว
สําหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช้เกณฑ์ กํากับมาตรฐาน 11 ข้อ ดังแสดงใน
ตารางต่ อ ไปนี้ ทั้ งนี้ สํ าหรับ หลั ก สู ต รที่ ใช้ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. 2558 จะพิ จ ารณาการกํ ากั บ
มาตรฐานใน 11 ข้อเช่นกัน แต่ใช้รายละเอียดตามที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์
แทน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน
ตรี
โท
เอก
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 ค น แ ล ะเป็ น ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คนและเป็ น อาจารย์ บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 ลง
หลักสูตร
อ าจ ารย์ ป ระ จํ าเกิ น ก ว่ า 1 ประจํ า เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ ประจํ าเกิน กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ วันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า
ห ลั ก สู ต รไม่ ได้ แ ล ะ ป ระ จํ า แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด ประจํ าหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด  อาจารย์ ป ระจํ า สามารถเป็ น อาจารย์
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด ระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษ าตาม การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ประจํ า หลั ก สู ต รที่ เป็ น หลั ก สู ต รพหุ
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรนั้น
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้ อี ก 1
หลั ก สู ต ร โดยต้ องเป็ น หลั ก สู ตรที่ ต รง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่
แล้ว
 อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สามารถเป็ น อาจารย์
ประจํ าหลั ก สู ต รในระดั บ ปริญ ญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มีค. 2557 กําหนดว่า
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่ ม วิช าชี พ กําหนดให้ ต้ องมี อ าจารย์
ประจํ าหลั ก สู ต รจํานวนไม่ น้ อ ยกว่า 3
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
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เกณฑ์การประเมิน
2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

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

ตรี

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

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

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

ตรี

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

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

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

ตรี

โท

เอก

1. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบัน ที่ มี
คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ย บเท่ า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

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

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

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตรี

โท
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็ น รายงานสื บ เนื่ องฉบั บ เต็ ม
ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร
(proceedings) หรื อ วารสารหรื อ
สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าการซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เที ย บ สั ด ส่ ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คนเที ย บเท่ า กั บ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

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

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

หมายเหตุ
วิท ยานิ พ นธ์ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งประดิ ษ ฐ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถท ดแทน แท น การตี พิ มพ์ ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
- ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 กําหนดว่า
อาจารย์ ป ระจํ า 1 คนให้ เป็ น อาจารย์ ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นั กศึ กษาได้ มากกว่ า 5 คน ให้ อยู่ ในดุ ลย
พินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่ เกิ น 10 คน เพื่ อสนั บสนุ นนั กวิ จั ยที่ มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัย
และเครื่ อ งมื อ วิ จั ย รวมทั้ ง ผู้ ที่ ดํ า เนิ น
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ อย่ างต่ อเนื่ อง ใน
การผลิตผลงาน
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ตรี
10. อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม ต้องไม่เกิน 5 ปี
รอบระยะเวลาที่กําหนด (จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เสร็ จ และ
อนุ มั ติ /ให้ ค วามเห็ น ชอบโดย
ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย /ส ถ าบั น
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ ใ นปี ที่ 7 หรื อ หลั ก
สูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)
รวม
เกณฑ์ 3 ข้อ

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

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

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

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

หมายเหตุ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 กําหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”
ทั้งนี้ให้ดําเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์ หรือ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และให้รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ที่ 1 พร้อมเหตุผลและการดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่าผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้นๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบผลการประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์จาก Guide to AUN Actual Quality
Assessment at Programme Level, Version 3.0 [11] เป็นเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
เกณฑ์ AUN-QA ระดั บ หลั กสู ตร เป็ น เกณฑ์ ที่ เน้ น ผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์ นี้ เป็ น
เกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ version
3.0 [11] ซึ่งปรับจากเกณฑ์เดิมใน version 2.0 [10] จํานวน 15 เกณฑ์ เหลือ 11 เกณฑ์ โดยยังคงสาระสําคัญ
เดิ ม ในการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สูต รที่ ใช้เพื่ อการพั ฒ นา ดังนั้ น หลัก สู ต รที่ พั ฒ นา SAR โดยใช้ เกณฑ์ ข อง
version 2.0 จะสามารถปรับเป็น SAR ตามเกณฑ์ได้ทันที ดังแสดงในตารางความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ใน
version 2.0 ไปยัง version 3.0 ดังนี้
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Programme Level Version 2.0 และ 3.0 [11]
AUN-QA Version 2.0
AUN-QA Version 3.0
1. Expected Learning Outcomes
1. Expected Learning Outcomes
2. Programme Specification
2. Programme Specification
3. Programme Structure and Content
3. Programme Structure and Content
4. Teaching and Learning Strategy
4. Teaching and Learning Approach
5. Student Assessment
5. Student Assessment
6. Academic Staff Quality
6. Academic Staff Quality
7. Support Staff Quality
7. Support Staff Quality
8. Student Quality
8. Student Quality and Support
9. Student Advice and Support
10. Facilities and Infrastructure
9. Facilities and Infrastructure
11. Quality Assurance of Teaching and Learning Process 10. Quality Enhancement
12. Staff Development Activities
6. Academic Staff Quality
7. Support Staff Quality
13. Stakeholders Feedback
10. Quality Enhancement
14. Output
11. Output
15. Stakeholders Satisfaction
แนวคิดการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning
Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจําเป็น (Needs) ต่างๆ ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ของหลักสูตรและข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น
ข้อกําหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อกําหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่
1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา
2. คณาจารย์ นักวิจัย
3. บุคลากรสายสนับสนุน
4. ผู้บริหาร
5. บัณฑิต ศิษย์เก่า
6. ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต
ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ดําเนินการโดยนํา ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
เป้าหมายหลักของการดําเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตที่จบ
จากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้กําหนดไว้ เกณฑ์จะกําหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้อกําหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching
and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่
กําหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate
Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัตขิ อง
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
Stakeholders Needs

Programme
Specification

Expected
Learning
Outcomes

Academic
Staff Quality

Programme
Structure & Content

Support Staff
Quality

Teaching &
Learning Approach

Student Quality
& Support

Student
Assessment

Facilities &
Infrastructure

Quality Enhancement

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

Output

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

รูปที่ 2.1 โมเดลเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA version 3.0 [11]

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559

28

การบริหารจัดการคณาจารย์ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) นิสิต
นักศึกษาและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities &
Infrastructur) ล้วนแล้วแต่เป็นการดําเนินการสําคัญทีส่ ่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนา
ให้คุณภาพของการดําเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์
(Output) ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
เพื่อให้ หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณ ภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพั ฒ นาการ
ดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของเอกสาร
[11] ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับของ AUN QA [11]
Rating
1
2

3

4
5

6

7

Description
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.
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of
the QA practice shows little or poor results.
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that
they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some
results.
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.
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.
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.
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented.
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement
trends.

แนวทางการประเมินระดับคะแนน
“ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงระดับคุณภาพของการดําเนินการ (QA
Practice) ตามเกณฑ์ หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว่าได้ดําเนินการถึงในระดับใด ตั้งแต่ ระดับไม่
เพี ยงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรือ ยังไม่ได้ดําเนินการตามที่ เกณฑ์ กําหนด ไม่มี แผนงานไม่ มีหลักฐานว่าได้
ดําเนินการตามเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐานว่าได้ดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลการดําเนินการที่สม่ําเสมอตามคาดหวัง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559
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ทั้งนี้ในการประเมินจะเป็นการตรวจหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับการดําเนินการต่างๆ โดยจะ
ไม่ใช่การตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารสําคัญและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์
ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าได้ดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการดําเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม มีการดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก
(ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (quality and improvement
activities)
ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการดําเนินการ
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ระบบดําเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับ
ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน
คะแนน

1

2

3

4

ยังไม่มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบสํารวจหรือ
รูปแบบการสํารวจความคิดเห็นเพื่อการดังกล่าว
เมื่อสอบถามนักศึกษา พบว่า นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
พบว่าได้มีการกําหนดรูปแบบการสํารวจ มีกําหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์สําหรับใช้สอบถามความ
คิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการดําเนินการสํารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วนหรือกําลังจะดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็น
มีผลการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ไม่
พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์และสรุปการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา
พบว่ามีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการนําความคิดเห็นจาก
นักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของวิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการ
ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา มีการจัดตารางเรียนและคาบเรียนให้
เหมาะสมกั บ การเรี ยนรู้ต ามวั ต ถุป ระสงค์ ข องวิชาและหลัก สู ต ร โดยพบว่ าการดํ าเนิ น การตามเกณฑ์
ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ
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เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ระบบดําเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับ
ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน
คะแนน

5

6

7

พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการดําเนินการในหลักสูตรมี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสํ า รวจเป็ น ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ทําให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการเรียนการสอน
ได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่าจํานวนนักศึกษาที่ dropout หรือเรียนไม่ผ่านอันเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมมีจํานวนน้อยลง
พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุงการดําเนินการใน
หลั กสู ตรเป็ น อย่ างดี การดํ าเนิ น การของทั้ ง 2 ระบบสอดคล้ องกั น และผลสํารวจถู กส่ งต่ อ เข้ าระบบ
ปรับปรุงการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูกสะท้อนมาให้เห็นในความคิด
เห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผลการสํารวจทั้งหมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหาร
การศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ชัดว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบ
ที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมมาก เป็นระบบและการดําเนินการตัวอย่างที่ดี (Best practice) ในเรื่อง
นี้
พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการปรับปรุงการ
ดํ า เนิ น การในหลั ก สู ต ร มี ผ ลการดํ า เนิ น การของทั้ ง สองระบบ เป็ น เชิ ง บวกต่ อ นั ก ศึ ก ษาและ
สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าแนวทางการดําเนินการนําความคิดเห็นของนักศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดยระบบนี้ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ผลลั พ ธ์ ที่ เป็ น เลิ ศ (Excellence) และยั งมี ส ถิ ติ แ สดงการยกระดั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รอย่ างชั ด เจน
(Outstanding Improvement) ถือได้ว่ามีผลการดําเนินการเป็นเลิศในระดับสากล

ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด
การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึง่ แต่ละเกณฑ์มเี กณฑ์ข้อย่อยหรือ check list
หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์ เช่น
คะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจํานวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีการนํา
คะแนนของ Check list แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteion) โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพื่อความสะดวกใน
การประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น
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บทที่ 3 การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน CUPT QA
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน
ในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน โดยที่คํานึงถึงความต้องการของ
สังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน
1) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ/สถาบัน เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร

บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สําคัญของคณะ/สถาบัน
รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต/นักศึกษาที่กําหนดไว้ เพื่อเป็นหลักใน
การดําเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพื่อเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ตาม
บริบทของสถาบัน (Selective indicator)
2) ตัวบ่งชี้หลัก (Core indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของ สมศ.
สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization indicators โดยทํ า ให้ วิ ธี ก ารวั ด เป็ น ไปใน
แบบเดียวกันเพื่อลดความสับสนในการทํางาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของ
คณะ/สถาบัน สําหรับตัวบ่งชี้หลักในคู่มือฉบับนี้ มีจํานวน 13 ตัวบ่งชี้หลักที่พัฒนามาจากตัวบ่งชี้
ระดับคณะ/สถาบันของคู่มือฉบับปีการศึกษา 2557
3) ตัวบ่งชี้เลือก (Selective indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สถาบันเลือกดําเนินการเพิ่มเติมตามบริบท
ของสถาบัน โดยให้สถาบันกําหนดและดําเนินการเองตามความสําคัญหรือความท้าทายต่อสถาบัน
นั้นๆ ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้เลือกในคู่มือฉบับนี้มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก
ตัวบ่งชี้เลือกของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เลือกใช้ร่วมกันในปีการศึกษา
2557 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ CUPT QA สามารถใช้ตัวบ่งชี้เลือกในคู่มือ หรือกําหนดตัว
บ่งชี้เลือกขึ้นเองตามบริบทของมหาวิทยาลัย และประกาศใช้ตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทอย่างเป็น
ทางการตามขั้นตอนของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. การแสดงตัวบ่งชี้ นั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน เพื่อให้
เห็นการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ตอบคําถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของ
แต่ละคณะ/สถาบัน ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งชี้ปัจจุบันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่เอื้อหรือไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันนั้นเทียบกับตัวเอง
หรือกับคู่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ควรแสดงความเห็นของแนวโน้มของการพัฒนาที่พบ ไว้ใน
รายงานเพื่ อ ใช้ เป็ นรากฐานของการพัฒนาระบบการประกั นคุณภาพไปสู่ร ะบบที่ ค ณะ/สถาบั น มี
แนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานภายนอกกําหนดตัวบ่งชี้
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คุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางทําให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
3. การประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 สําหรับทุกตัว โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลงความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ (consensus) พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่ของสถาบัน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินการในระดับที่สูงขึ้น
4. การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือใน
ภาพรวมของคณะ/สถาบันก็ได้
5. การดําเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะและ
สถาบันของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/
สถาบันชุดเดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพของแต่ละ
สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นเกณฑ์ในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น

รูปที่ 3-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
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3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน
องค์ ป ระกอบของเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ ระดั บ คณะและสถาบั น แบ่ ง ออกเป็ น 2
องค์ประกอบด้วยกันคือ
องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators) ประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้หลัก
(Core Indicators) และ ตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถาบัน (Selective Indicators)
การจัดทําโครงร่างองค์กรของคณะและสถาบันนั้นจะทําให้คณะและสถาบันได้เข้าใจถึงเป้าหมายการ
จัดการศึกษา รวมถึงเข้าใจบริบทและสถานะขององค์กร สามารถกําหนดเป้าหมายการดําเนินการของตัวบ่งชี้
ระดับคณะและสถาบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้สามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพตามบริ บ ทของสถาบั น การศึ ก ษา และนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
และเป็นไปตามบริบทของแต่ะสถาบันการศึกษา
สํ า หรั บ ตั ว บ่ งชี้ ร ะดั บ คณะและสถาบั น (CUPT Indicators) แบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ หลัก (Core
Indicators) จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.13) โดยสถาบันการศึกษาจะเลือกอาจเพิ่มตัวบ่งชี้เลือกที่เหมาะสม
กับบริบทและเป้าหมายในการพัฒนาของสถาบัน ทั้งนี้คู่มือฯ ฉบับนี้ ได้สรุปตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถาบัน
(Selective Indicators) จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้เลือกในฉบับปีการศึกษา 2557 [20]
โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7
ด้าน ของ สมศ. อั นได้ แ ก่ 1.คุ ณภาพศิ ษ ย์ 2.คุณภาพครู/อาจารย์ 3.การบริ หารและธรรมาภิบ าลของ
สถานศึ ก ษา 4.ความสั ม พั น ธ์ กับ ชุ ม ชน/สั ง คม 5.การทํ า นุ บํ า รุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 6.อั ต ลั ก ษณ์แ ละ
เอกลักษณ์ และ 7.มาตรการส่งเสริม และครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1.การกํากับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
CUPT Indicators แต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วย คําอธิบาย ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร
เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์และ
วิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคําถามวินิจฉัย (Diagnostic questions) ที่ใช้เป็นแนวทางการตอบ
คําถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2557 และ 2558
CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 2557
CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 2558
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน (CUPT Indicators)
C.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
C.5 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
C.6 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการประจําคณะ
C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา
C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8

ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
Student mobility
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
Green University

C.4
C.5

ผลงานของผู้เรียน
คุณสมบัติของอาจารย์

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

C.11
C.11
S.1
C.5

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
ประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
คณะ/ผู้บริหารสถาบัน
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คุณสมบัติของอาจารย์

S.2
C.9

Student mobility
ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน

S.3

Green University

C.8

C.10
C.11
C.12
C.13
C.2
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องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
การจัดทําโครงร่างองค์กรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและทําความเข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของ
สถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ์ของการ
ดําเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กร ควรระบุหรืออ้างถึงเป้าหมายการดําเนินการของตัวบ่งชี้
หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตามบริบทของสถาบัน ทั้งนี้ การเขียนโครงร่างองค์กรภายใต้ระบบ
CUPT QA อาจใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นดังแสดงใน
รายละเอียดต่อไปนี้
โครงร่างองค์กร1 คือภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและเป็น
ความท้าทายสําคัญที่คณะ/สถาบันเผชิญอยู่

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่สําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตอบคําถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญอะไรบ้าง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร
และบริการต่อความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/
สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของบุคลากร
หรือความต้องการบุคลากรหรือไม่
1

เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" นําและปรับปรุงมาจาก "(ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร The 20132014 และ 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence" สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผล
อุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [6]
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 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง
 ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี
อะไรบ้าง
 มีองค์ประกอบสําคัญอะไรที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลาย
อย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ทําหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อกําหนดพิเศษด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร
(4) สินทรัพย์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทสี่ ําคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติ หรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน
ด้านหลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง และองค์กรแม่ มีลักษณะ
เช่นใด
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย2
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของคณะ/สถาบัน มี
อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สําคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่างๆ
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ

2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์
AUN-QA ระดับหลักสูตร [12]
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 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
คณะ/สถาบันมีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่ม ต่ าง ๆ เหล่านี้ มี ส่วนช่วยและร่วมทํ าให้ เกิ ด นวั ต กรรมของคณะ/สถาบัน อย่ า งไร สถาบันมี
ข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง
หมายเหตุ
P การตอบคําถามในโครงร่างองค์กรมีความสําคัญมากข้อมูลเหล่านี้กําหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะทําให้สถาบันตอบสนองต่อคําถามอื่นๆทั้งหมดตามลักษณะที่
โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน
P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่สถาบันนําเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามา
เรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการต่อ
ผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
P.1ก(2) “สมรรถนะหลั ก ” หมายถึ ง เรื่ อ งที่ ส ถาบั น มี ค วามชํ า นาญที่ สุ ด สมรรถนะหลั ก เป็ น ขี ด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทําให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลายๆกรณีทําให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน
P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํ า งานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้ อ มในการทางานการนํ ามาใช้ ซึ่ ง นโยบาย
บางอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอื่นๆ
P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทาให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย
P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันปฏิบตั ิงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่นําหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวังพฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจําแนกเป็นลู กค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกันการกําหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพื้นที่หรือปัจจัยอื่นๆ
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P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นและส่วนตลาดของสถาบันอาจรวมถึงเรื่องที่พัก/
การอํานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลงการบริการด้วยภาษาที่หลากหลายข้อกําหนดสําหรับปริญญา
ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการการให้คําปรึกษาแนะนาแก่ผู้เรียนหลักสูตรเสริมพิเศษสําหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียน
ภายหลั ง การลาออกกลางคั น การลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารจั ด การการสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
การศึกษาทางไกลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการให้บริการชุมชน
P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรบริการกระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่างๆที่รวมถึงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบันกลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระทําในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ใน
หลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียนลูกค้ากลุ่มอื่น
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร
ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน
โดยตอบคําถามต่อไปนี้:
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลําดับในการแข่งขัน
คณะ/สถาบันอยู่ที่ ลํ าดับ ใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติ บโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ของคณะ/สถาบั น รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจํากัดอะไรบ้าง
ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี)
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญระดับสถาบัน
หมายเหตุ
P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนื อจากการ
แข่งขันโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มา
ซึ่งอาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพื่อให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่นๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จํากัด
P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือการ
รับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (value
chain) ของคณะ/สถาบัน และคนความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่นค่าเล่า
เรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ทําเล
ที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก
P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติ เป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคําถามนี้เพื่อกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่คณะ/สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่างๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้ อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง completing accreditation self-studies, การนําระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติม าใช้ เพื่ อปรั บ ปรุง การสอน การประเมินโดยผู้ ป ระเมิน อิส ระในระดั บ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma,
มาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่นๆ
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ โดยได้แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้หลักและเกณฑ์ข้อย่อย (Checklist) ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว้
ด้วยกันแล้ว ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมี
ความเกี่ยวข้องหรือถูกนําไปใช้กับการประกันคุณภาพในระดับคณะและสถาบัน เป็นต้น
องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน

องค์ประกอบ/เกณฑ์
ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
Program Profile
ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
AUN-QA Checklist No.*
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2
C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบ 11.3
วิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
10.6, 11.5
C.4 ผลงานของผู้เรียน
11.4
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

6.2, 6.4
6.7, 11.4

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

องค์ 1 การกํากับมาตรฐาน

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการประจําคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหาร
คณะ

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5
8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
*อาจมี AUN-QA Checklist ข้ออื่นที่ไม่ปรากฏในตาราง แต่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน
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C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
คําอธิบาย
การดําเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนักศึกษา
และระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความ
ต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้
ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
ของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สําหรับระยะเวลาที่กําหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้
ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ระดับหลักสูตร
ดําเนินการเก็บข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา โดยอาจใช้ตารางตัวอย่างเป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูล และสามารถนําข้อมูลไปใช้ใน AUN.8 Student Quality and Suport ในข้อย่อย
AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ข้อย่อย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได้
ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จํานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

1/2554
1/2555
1/2556
1/2557

298
321
315
327

105
120
105
105

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา
(No. Admitted)
100
122
105
103

จํานวนที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)
96
100
98
102

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
นักศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
> ปี 4
2554
96
87
78
80
10
2555
100
90
85
77
8
2556
98
90
90
83
11
2557
102
95
87
89
9

รวม
351
360
372
382

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รหัสแรกเข้า

จํานวนที่
ลงทะเบียน

2554
2555
2556
2557

96
100
98
102

จํานวนนิสิตนักศึกษาที่จบภายใน
ระยะเวลา
< 4 ปี
4 ปี
> 4 ปี
1
82
3
0

จํานวนนิสิตนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษาที่*
1
6
10
3

2
0
3

3
1

4 เป็นต้นไป
1

*จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีนั้นๆ
ระดับปริญญาโท
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จํานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา
(No. Admitted)

จํานวนที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)

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

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา
นักศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
2554
2555
2556
2557

รวม

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
รหัสแรก
เข้า

จํานวนที่
ลงทะเบีย
น

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี)
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

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

หมายเหตุ แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) หรือนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับและ
การจบการศึกษาที่แตกต่างกัน
ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จํานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา
(No. Admitted)

จํานวนที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)

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

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา และข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ปีการศึกษา
นักศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
2554
2555
2556
2557

รวม

ตัวอย่างตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
รหัสแรก
เข้า

จํานวน
รับในรุ่น
นั้น

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี)
2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่
1
2
3
3 เป็นต้นไป

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

หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 , 1.2 , 2.1 และ 2.2 หรือนักศึกษาที่
รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับและการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลผลการ
ดําเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง จะได้คะแนน 1 โดยเมื่อ
ดําเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้น หรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลแล้วจะได้คะแนน 2 และเมื่อเก็บข้อมูลมาก
พอสามารถนําไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานะการดําเนินการ และเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไม่จําเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะ
ได้คะแนน 3 โดยเมื่อแนวโน้มผลการดําเนินการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่ดี หรือมีแนวโน้มผลทีแ่ สดงให้เห็นว่า
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะได้คะแนน 4 หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์นั้นๆ ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการดําเนินการเหนือกว่าที่
เกณฑ์กําหนด เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทําให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียน หรือ พ้นสภาพ หรือได้นําผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น จะ
ได้คะแนน 5 เป็นต้น
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ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)

*การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน program profile ของหลักสูตร
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการรับเข้าของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate)
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success
Rate)
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate)
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้การคงอยู่ และอัตราการสําเร็จการศึกษา
มีแนวโน้มในทิศทางที่ดี
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C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
คําอธิบาย
บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจําและไม่มีรายได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรกําหนด
นิ ย ามความสํา เร็จ การมี ง านทํ า การใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ระยะเวลาการได้ง านทํา หรือ การใช้ป ระโยขน์ ใน
program profile หรือโครงร่างองค์กร
หมายเหตุ สําหรับมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดวิธีการประเมินการ
ใช้ประโยชน์ ที่สะท้อนความสําเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่าง
องค์กร หรือใน program profile
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินการได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถนําไปใช้ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ์ย่อย AUN 11.3

ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)

*การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน program profile ของหลักสูตร
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
หรือ
คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของคณะ และประเมิน
คะแนนจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในระดับคณะของทุกคณะในสถาบันที่มีการจัด
การศึกษา
หรือ
สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิต และประเมินคะแนน
จากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานทํา หรือการใช้ประโยชน์
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์มี
แนวโน้มในทิศทางที่ดี
- สัดส่วนการได้งานทํา หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด เป็น
อย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
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C.3 คุณภาพบัณฑิต
คําอธิบาย
คุณภาพบั ณ ฑิ ตเป็ นไปตามคุณ สมบัติที่พึงประสงค์ของบั ณฑิ ต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสู ตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริม กัน
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่
สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คณ
ุ สมบัติ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการตามความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และมี ร ะบบกลไกในการประเมิ น ผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างแท้จริ ง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10
Quality Enhancement เกณฑ์ ย่ อ ย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ ย่ อ ย AUN 11.5 ทั้ ง นี้ ค วรมี ก าร
กําหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต ในระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
1
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)

*การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกําหนดอยู่ใน program profile ของหลักสูตร
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร
- POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร
- คณะ/สถาบันมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs
อย่างไร
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
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C.4 ผลงานของผู้เรียน
คําอธิบาย
การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาคําตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์ การประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงานของผู้ เรี ยน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้ างสรรค์ สิ่งประดิ ษ ฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทําร่วมกับอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา*
นักศึกษา/ผู้สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก (ระบุ)

อาจารย์/ผู้ทําผลงาน
ร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่

ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
โดยสามารถนําไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4
เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สําหรับ C.4 ผลงานของผู้เรียน ให้ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)

*การกําหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ควรถูกกําหนดอยู่ใน program profile ของหลักสูตร
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะ
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบัน

Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีเป้าหมายเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มอย่างไร
- คณะ/สถาบั น มี ค วามเห็ น อย่ า งไรต่ อ ผลงานระดั บ ปริ ญ ญาตรี / ระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา/กลุ่ ม หลั กสูตร
วิชาชีพ/กลุ่มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการทําผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มแต่
ละระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
คําอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและ
ความสามารถ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการสอน
เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กําหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีจํานวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม program outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอื่น ๆ
ของคณะ/สถาบัน ที่ได้กําหนดไว้ โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามที่
ระบุไว้
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร
ประเภท

ชาย

หญิง

รวม
จํานวน (ราย)

FTE

จํานวนอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารย์ที่คุณสมบัติ
เทียบเท่าปริญญาเอก

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ (Visiting
professors/lecturers)
รวม
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หมายเหตุ
1. นับรวมคณาจารย์ ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิ ชาการในหลักสู ตรทั้งหมด โดยหา FTE หรื อ Full-Time
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์ หากสถาบันใช้วิธีการคํานวณ FTE อื่นๆ ให้กําหนดวิธีการ
คํานวณให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบัน
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (academic work)
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจํา (ระดับหลักสูตร)
ปีการศึกษา

จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จํานวนอาจารย์ จํานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน เข้าใหม่ระหว่าง
ระหว่างปี
ปีการศึกษา
การศึกษา

จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

2555
2556
2557

ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร
ปีการศึกษา

FTE รวมของนักศึกษา

FTE รวมของอาจารย์และ
นักวิจัย

สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์

* นําข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์จาก C.5
เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สําหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ ในระดับหลักสูตร สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic
Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA
ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64)
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
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ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- ความรู้ ค วามสามารถ จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการของคณะ/สถาบั น เป็ น อย่ า งไร เพี ย งพอและ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ อย่างไร
- คณะ/สถาบันมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของ
คณะ/สถาบัน
- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/สถาบันหรือไม่
อย่างไร และมีการดําเนินการใดเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน
วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใช้เกณฑ์ 7 ระดับของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อย AUN ที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อ
2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ระดับคณะ เป็นคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑ์ในระดับคณะโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย แต่พิจารณาว่าภาพรวมแล้ว
ระดับคุณภาพของการดําเนินการโดยรวมนั้นสอดคล้องกับระดับใดของเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร
ตัวอย่างเช่น หลักสูตรประเมินระดับคะแนนของประเด็นของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณี
C.5 คุณสมบัติอาจารย์นั้นจะเกี่ยวข้องกับ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมินตนเองของหลักสูตรพบว่ามี
คะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เท่ากับ 4 และ 3 ตามลําดับ โดย AUN 6.4 นั้นได้ระดับ 3 เพราะยังไม่ได้
ประเมิน competencies ทางด้านการสอนของอาจารย์ตามที่เกณฑ์ระบุทั้งหมด แต่ได้ดําเนินการประเมิน
ความสามารถในการสอนมาแล้วในบางประเด็นตามที่ระบุในเกณฑ์ และดังนั้นหลักสูตรจึงสรุปว่าระดับ
คะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 4 เพราะ
ผลกระทบจากการที่ยังไม่ได้ ประเมินคุณ สมบัติของอาจารย์ใ นด้ านการสอนบางประเด็ นนั้ น ไม่มีผ ลต่ อ
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของอาจารย์ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ท างวิ ช าชี พ และวิ ช าการของอาจารย์ ส อดคล้ อ งกับ
หลักสูตร แต่ในทางกลับกัน หากพบว่าระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน competencies
ของบุคลากรยังไม่ครบถ้วน และเพิ่งเริ่มประเมิน competencies มีผลส่งถึงการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ กรณีนี้หลักสูตรจะสรุปว่าระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 3 ได้เช่นกัน
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
คําอธิบาย
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรม
นั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน ดําเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะและสถาบัน
ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานของ
นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และผลงานของอาจารย์ เช่ น ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ต ามฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
สิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงาน งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานที่มีลิขสิทธิ์หรืองานวิจัยบริการ
วิชาการที่มีความลับทางการค้า เป็นต้น
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย*
นักศึกษา/ผู้สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก (ระบุ)

อาจารย์/ผู้ทําผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่

วัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่

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

ภายในสถาบัน

ระดับชาติ

ระดับภูมิภาค

ระดับ
นานาชาติ

รวม

จํานวนผลงาน
ต่ออาจารย์
และนักวิจัย

ตารางข้อมูลนี้สามารถประกอบ AUN.6 Academic Stafff Quality เกณฑ์ย่อย AUN 6.7 และ AUN.11
Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4
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เกณฑ์ประเมิน
ระดับหลักสูตร
สําหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff Quality
เกณฑ์ย่อย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อยข้อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64)
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์ อุตสาหกรรม ชุ มชน โดยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น
อาจารย์ นักศึกษา อุตสาหกรรม หรือชุมชนการทําความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น การมี
ทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกันผลิตผลงานของภาคส่วนต่างๆ ฯลฯ
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C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
คําอธิบาย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจําเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตร
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการดําเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการกํากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/
สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร
[11] หน้า 64)
ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด

Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมี ระบบใดในการติดตามและบริหารจั ดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
- คณะ/สถาบันทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร
- คณะ/สถาบันมีมาตรการในการดําเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร
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C.8 การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
คําอธิบาย
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการ
นําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจําเป็นต้องประเมินบทบาท
และหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
วิธีและเกณฑ์การประเมิน
ใช้ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามที่ระบุในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แล้ว ให้ใช้วิธีการประเมินคะแนนภาพรวมของ
C.8 จากคะแนนของข้อย่อยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม่เฉลี่ย แต่ดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8.1 การ
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ และ C.8.2 คณบดี
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย
คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน - สภามหาวิทยาลัย)
สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามที่
ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่กําหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย
วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่นๆ
ตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ รวมทั้งการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คําอธิบาย (ระดับคณะ - คณะกรรมการประจําคณะ)
คณะกรรมการประจํ า ส่ ว นงาน หรื อ กรรมการประจํ า คณะ เป็ น คณะบุ ค คลคณะหนึ่ ง ใน
สถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสําคัญในการบริหารจัดการ
ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ.
กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ
กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น

Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผบู้ ริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
คําอธิบาย (ระดับสถาบัน - อธิการบดี)
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คืออธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน สร้าง
ความเชื่อมโยงการกํากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ
การบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะอธิการบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI)
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้สนับสนุน
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในสถาบัน

คําอธิบาย (ระดับคณะ - คณบดี)
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณบดี ในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึง ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ของผู้บริหารส่วนงาน
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
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1. สมรรถนะคณบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ระดับสถาบัน
4. การแสวงหารายได้
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในคณะ
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น
Diagnostic Questions
- ให้ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
คําอธิบาย
การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการ
นําพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้ จึงจําเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ เพื่อใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับดังนี้
คําอธิบายและแนวทางการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ โดยตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
ระดับสถาบัน
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์
2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
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7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ
1. พัฒ นาแผนกลยุท ธ์จากผลการวิ เคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ วิ สั ยทัศ น์ข องคณะและสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ย งที่เ ป็น ผลจากการวิเ คราะห์แ ละระบุ ปัจจั ยเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จ จั ย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารงานคณะตามปกติ ที่ ป ระกอบด้ วยการควบคุม คุณ ภาพการตรวจสอบคุ ณภาพและการประเมิ น
คุณภาพ
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ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมนําเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การดําเนินการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง
7 ข้อข้างต้น
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินระดับการดําเนินการของ
แต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผล
คะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการ
ดําเนินการทั้ง 7 ข้อ
Diagnostic Questions
- ให้ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
คําอธิบาย
บุคลากรทั้งสายวิ ชาการและสายสนับสนุนได้รั บการพั ฒนาและส่งเสริ มการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สําหรับบุคคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ์ย่อย 7.1,
7.4 และ 7.5 สําหรับสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้
ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่สังกัดใน
ภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
(เอกสาร [11] หน้า 64) ของเกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้
วิธีการเฉลี่ย
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา/หน่วยงาน
ลําดับ
1.

2.

3.

ชื่อคณาจารย์
ประจํา
ศ.ดร. พัฒนา
วิชาการ

รวม
ผศ. ดร. สอนดี มี
คุณภาพ

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ
1. International Conference on ….. ณ
เมือง ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือน
ปี
2. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี –
วันเดือนปี
3. Coursera – ชื่อหลักสูตรออนไลน์ ชื่อเวบ
ไซท์ ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือนปี

การใช้ประโยชน์/
การได้รางวัลหรือการยอมรับ
ใช้ในการหาความร่วมมือกับ
คณาจารย์ต่างชาติ

หมายเหตุ

ใช้ในการทําวิจัย
นับชั่วโมงเรียนตามที่ระบุใน
หลักสูตร และใช้ในการสอนใน
วิชา...

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

รวม
ผศ. ดร. วิจัย ดีเด่น 1. International Conference on ….. ณ
เมือง ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือน
ปี
2. International Conference on ….. ณ
เมือง ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือน
ปี
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา/หน่วยงาน
ลําดับ
1.

2.

ชื่อบุคลากร
สนับสนุนประจํา
นาย ส่งเสริม
วิชาการ

รวม
นาง ร่วมใจ
สนับสนุน

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ
1. สัมมนา...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี–
วันเดือนปี
2. อบรม...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี–วัน
เดือนปี
...

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
และยอมรับ
ใช้ในการควบคุมห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ

ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน...

1. ดูงาน...... เรื่อง...... ระหว่างวันเดือนปี –
วันเดือนปี

ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีการกําหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คําอธิบาย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วยข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี้ โด
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้
- การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ELO โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ตารางเรี ย น ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษา
ฯลฯ
- การให้คําปรึกษาแนะแนว ของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้
- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
หลักสูตร
- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ
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3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่างๆ ต่อไปนี้
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มพูนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า
4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
- ภาระงาน
- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
- ภาระงาน
- ความก้าวหน้าในการทํางาน/ความมั่นคงในการทํางาน/ผลตอบแทน
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทํางาน/ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
การหาข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสํารวจ การสัมภาษณ์
การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร
ใช้ เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (เอกสาร [11] หน้า 64) ในการประเมินการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ เ กณฑ์ AUN.8 Student Quality and
Supports ข้ อ ย่ อ ย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ตั้ ง แต่ AUN 10.1 ถึ ง
10.6 เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการดําเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สรุปคะแนนการประเมิน C.12 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่นําคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทําการเฉลี่ย
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ระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด
หรือ
คณะทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับหลักสูตร
ระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด
หรือ
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน
หรือ
สถาบันทําการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
คําอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการ
ที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะ
อีกด้วย
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดําเนินการ
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
หมายเหตุ
1. ควรกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร
2. ไม่จําเป็นต้องลงพื้นที่เดียวกัน และไม่จําเป็นต้องทําโครงการเดียวร่วมกัน
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์
และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ
มีรายงานผล
รายงานผลที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กําหนด
วิสัยทัศน์)

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

4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดําเนินงานที่ดี
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5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุม่
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
ทั้งชุมชนและ
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดําเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (input + process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการ
วิชาการ ในลักษณะต่างๆ เช่นบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อการค้า หรือเชิงบูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆ หรืออื่นๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจน (มี
ระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมีงบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผน
อาจมีกรอบการทํางานรองรับ และควรวิเคราะห์ความสําเร็จในการบริการวิชาการว่ามี
ผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ทําให้นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/
สถาบันมีรายได้ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น)
หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่างๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทํางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย หรือ
ระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพื่อสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี
สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของนักศึกษา
สาขาวิชาในคณะอื่นๆ เข้าร่วม
- โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 คณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมดําเนินงาน
- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์ มีคณะอืน่ ๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม
หมายเหตุ
- ควรพิจารณาจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออื่นๆ ทีต่ นเอง
กําหนด เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+การเรียนการสอน
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม
แนวทางข้อที่ 4 (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดําเนินงาน
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ใหม่ๆ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่างๆ หรือ
คนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิงสาธารณะนี้
ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของตนเอง)
หมายเหตุ

ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทํางาน หรือ
จุดเด่น เช่น ทําให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิง
พัฒนาต่อชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิด
เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่างๆ เป็นต้น สามารถนํามาใช้อ้างอิงในการดําเนินงานในข้อ 4
ได้
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คําอธิบาย
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่
เป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก โดยมี
ส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม
จริยธรรม หรือวัฒนธรรม
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดําเนินการ
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์เอกลักษณ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ
มีรายงานผล
รายงานผลที่ ทีเ่ กี่ยวข้องใน
เกี่ยวข้อง
บางด้าน
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

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

4
มีรายงานผล
ครบถ้วน และ
ผลการ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)
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5
เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุม่
อื่น ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล
ให้เกิดการพัฒนา
องค์กร

7
excellent
(leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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หมายเหตุ
1. ควรกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพื้นที่ หรือผลงาน
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator
ที่เน้นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4
Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดําเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดําเนินการ
แนวทางข้ อที่ 1 (input + process) มีนโยบายและเป้ าหมายด้านศิ ลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่
มหาวิทยาลัยกําหนดจะดําเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรม โดยต้องมี
วิ ธีการบริหารจั ดการซึ่ งอาจประกอบด้ วยมี ร ะบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมี แ ผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม
หมายเหตุ ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่ า งๆ หรื อ ภาควิ ช า หรื อ หลั ก สู ต ร หรื อ กิ จ กรรมมี ก ารทํ า งานร่ ว มกั น กั บ
มหาวิทยาลัย เช่น
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม
- กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มีคณะที่ 3/4/5 เข้าร่วม
- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มีคณะที่ 6/7/8/9/10 เข้าร่วม
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ
หมายเหตุ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
- ควรพิจารณาจํานวนผู้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การบริการวิชาการ/การวิจัย หรืออื่นๆ ที่ตนเองกําหนด
เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+บริการวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย อาจ
เป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางที่มีการวิจัย)
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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แนวทางข้อที่ 4 (output) มี ผ ลงานตามนโยบายที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ ดี ง ามในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สามารถตอบ
อัตลักษณ์+เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น
หมายเหตุ
ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทํางาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ทําให้เกิดวัฒนธรรม
การทํางานในองค์กรดีเด่น / เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะแบบใหม่
แนวทางข้อที่ 5 (output) นอกจากทําให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย หรือ
เป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น
- มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ
เป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ
- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง)
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- Go Green ระดับโลก
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงของชาติ
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ
หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ + เอกลักษณ์ ของ
ศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น คุณสมบัติ
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 5
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ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน
สําหรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับนี้ มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้เลือก (S.1 – S.3)
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้สถาบันที่เคยใช้ตัวบ่งชี้เลือกของฉบับปีการศึกษา 2557 ยังสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องจากตัว
บ่งชี้เลือกของฉบับปีการศึกษา 2557 มาใช้กับตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบันของฉบับปีการศึกษา 2558 ได้
อย่างต่อเนื่อง
สําหรับสถาบันการศึกษาที่มีบริบทไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เลือกที่ระบุมาในคู่มือฉบับนี้ สามารถกําหนด
ตัวบ่งชี้เลือกตามบริบทของสถาบันการศึกษา และประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ควรเลือกใช้เกณฑ์ประเมิน 1-7 และแนวทางการประเมินตามแบบอย่างที่ปรากฏเป็นเกณฑ์และแนวทางใน
การประเมินตัวบ่งชี้หลักของคู่มือฉบับนี้
ตัวบ่งชี้เลือก (Selecetive Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
ของ “สามพระจอมเกล้า”
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.2 Student Mobility
S.3 Green University

องค์ประกอบ/เกณฑ์
ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
11.4

ทั้งนี้สามารถดูความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้ของปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2557 ได้จาก
ตารางต่อไปนี้
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2557 และ 2558
CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 2557
CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน 2558
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน
C.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
C.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
C.5 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
C.6 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
C.7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการประจําคณะ
C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน
C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา
C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 ระยะเวลาของการได้งานทํา
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8

ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
Student Mobility
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
Green University

C.4
C.5

ผลงานของผู้เรียน
คุณสมบัติของอาจารย์

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

C.11
C.11
S.1
C.5

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
ประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
คณะ/ผู้บริหารสถาบัน
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คุณสมบัติของอาจารย์

S.2
C.9

Student Mobility
ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน

S.3

Green University

C.8

C.10
C.11
C.12
C.13
C.2
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S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คําอธิบาย
ปัจจัยสําคัญทีส่ ่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประการหนึ่ง คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ
หรือสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ/สถาบันอีกด้วย
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
ระดับคณะและสถาบัน
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปนี้
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประเมินคะแนนตัวบ่งชี้เลือก S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์ต่อไปนี้
1
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด
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4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการดําเนินงาน
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)
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S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international students
คําอธิบาย
ตัวบ่งชี้นี้แสดงแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบัน โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จํานวนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound) ในช่วงปีการศึกษา
ต่างๆ และจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่เก็บข้อมูลจาก
หลักสูตรที่มีนกั ศึกษาต่างชาติ กับหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น โดยใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้สําหรับการเก็บ
ข้อมูลในระดับหลักสูตร
ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students) ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557
Head
FTEs
ประเภทนักศึกษา 1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-9 เดือน 9-12 เดือน
(0.25)
(0.50)
(0.75)
(1.0)
Count
Inbound
3
2
1
1
7
3.50
Outbound
1
2
1
4
2.25
ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2557
ประเภทนักศึกษา
จํานวน
Full time
2
Part time
ตัวอย่างตารางสรุปจํานวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตร......
ปีการศึกษา
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
Inbound
Outbound
2555
2556
2557
3.5
2.25

นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน
Full Time
Part Time

2

-

เกณฑ์ประเมิน
ประเมินคะแนนการดําเนินการเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และ สถาบันจาก
เกณฑ์ประเมินของ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดําเนินการใน S.2
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดในโครงร่างองค์กร
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบัน มีนโยบายหรือเป้าหมาย และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับความเป็นสากล
(Internationalization) อย่างไร
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S.3 Green University
คําอธิบาย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสูค่ วามยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University)
เป็นแนวทางในการดําเนินการ เพื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มี
จิตสํานึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้นี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน (Ranking result ของ UI Green)
เกณฑ์การประเมิน

คะแนนปี 2012 (ถ้ามี)

คะแนน ปี 2013 (ถ้ามี)

คะแนน (ใช้ผลการคะแนน
ของปีล่าสุด 2014 ถ้ามี)

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

เกณฑ์การประเมิน
พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยในปี
2015 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ
1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน
15%
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21%
3) ของเสีย
18%
4) น้ํา
10%
5) การขนส่ง
18%
6) การจัดการศึกษา
18%
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงาน ไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ให้รายงานผลการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรือแสดงผลการดําเนินงานที่เวบไซต์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA | 4 มีนาคม 2559

82

ของคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย UI Green (2015) มีเกณฑ์หลักและย่อยดังต่อไปนี้
1. Setting and Infrastructures (SI)
1. SI 1 The ratio of open space area towards total area
2. SI 2 The ratio of open space area towards campus population
3. SI 3 Area on campus covered in forested vegetation
4. SI 4 Area on campus covered in planted vegetation
5. SI 5 Area on campus covered in non-retentive surfaces
6. SI 6 University budget for sustainable effort
2. Energy and Climate Change (EC)
1. EC1a Energy efficient appliances usage
2. EC1b 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 6 Policy to reduce the use of paper and plastic on campus
4. Water (WR)
1. WR 1 Water conservation program
2. WR 2 Water recycling program
3. WR 3 The use of water efficient appliances
4. WR 4 Treated water consumed
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5. Transportation (TR)
1. TR 1 The ratio of vehicles (cars and motorcycles) towards campus population
2. TR 2 The ratio of campus bus services towards campus population
3. TR 3 The ratio of bicycles found towards campus population
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 total research funding
3. ED 3 Sustainability publications
4. ED 4 Sustainability events
5. ED 5 Sustainability organizations (student)
6. ED 6 Sustainability website
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ในการประเมินการดําเนินการในด้านหลักแต่ละด้านของ S.3 Green University
ทั้ง 6 ด้าน และสรุปภาพรวมของ S.3 โดยไม่ใช้วิธีการเฉลีย่
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบัน มีนโยบาย เป้าหมาย เกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างในการสร้างความยั่งยืนในฐานะที่เป็น
สถานศึกษาอย่างไร
- นโยบาย/เป้าหมาย/มาตรการ/แนวทางการดําเนินการในแต่ละประเด็นหลักของเกณฑ์ UI Green
Metric เป็นอย่างไร
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3.3 คําอธิบายการดําเนินการในระดับงานต่างๆ เพื่อตอบเกณฑ์ระดับคณะ/สถาบัน
ผู้ดําเนินการในระดับหลักสูตร
- เก็บข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับเกณฑ์ในข้อต่างๆ หรือใช้ข้อมูลทีค่ ณะ/สถาบันเป็นผู้จัดเก็บ/รวบรวม มา
พิจารณาวิเคราะห์การดําเนินการ จากผลการดําเนินการย้อนหลัง โดยควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
นําเสนออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือ ปีปฎิทิน ตามความเหมาะสม โดยนําผลการ
ประเมินจากปีที่ผ่านมาหรือ improvement plan และเป้าหมายต่างๆ ใน program profile มาร่วม
พิจารณาด้วย
- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด้วยตารางเกณฑ์ "ระดับหลักสูตร" หรือใช้เกณฑ์ประเมินคะแนน AUNQA 7 ระดับ [11] ตามที่กําหนดใน CUPT Indicator ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ผู้ดําเนินการในระดับคณะ
- รวบรวมข้อมูลที่คณะเป็นผู้ดําเนินการในเกณฑ์ CUPT indicators ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลทีส่ ถาบัน
เป็นผู้ดําเนินการ เพื่อจัดส่งให้กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช้ตอบเกณฑ์ CUPT QA ตามบริบทที่
เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพื่อทําการวิเคราะห์ภาพรวมของส่วนงาน โดยพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลัง ทั้งจาก SAR, improvement plan และ วิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายและทรัพยากรในโครง
ร่างองค์กรของส่วนงาน
- ประเมินคะแนนของส่วนงานในเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตารางเกณฑ์ "ระดับคณะ/สถาบัน" หรือใช้เกณฑ์
ประเมินคะแนน AUN-QA 7 ระดับ [11] ตามที่กําหนดใน CUPT Indicator ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและ update ข้อมูลจาก หลักสูตรต่างๆ และสถาบันอย่างสม่ําเสมอ
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT-QA ระดับคณะ
ผู้ดําเนินการในระดับสถาบัน
- รวบรวมข้อมูลที่สถาบันเป็นผูด้ ําเนินการในเกณฑ์ CUPT indicators ต่างๆ เพื่อจัดส่งให้กับส่วนงาน
ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตร/ส่วนงาน และของสถาบันเอง เพื่อทําการวิเคราะห์ภาพรวมของสถาบัน
โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ทั้งจาก SAR, improvement plan และ วิเคราะห์เทียบกับเป้าหมาย
และทรัพยากรในโครงร่างองค์กรของสถาบัน
- ประเมินคะแนนของสถาบันในเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตารางเกณฑ์ "ระดับคณะ/สถาบัน" หรือใช้เกณฑ์
ประเมินคะแนน AUN-QA 7 ระดับ [11] ตามที่กําหนดใน CUPT Indicator ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและ update ข้อมูลจาก หลักสูตรและคณะต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ
- จัดทํา/ปรับปรุง SAR ของสถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT-QA ระดับสถาบัน
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ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ/สถาบัน

เกณฑ์ข้อย่อย มีตารางการ มีการประเมิน นําผลคะแนนระดับ Rubric
ระดับหลักสูตร รายงานผลใน คะแนนใน หลักสูตรไปใช้ใน
ระดับ
ที่เกี่ยวข้อง ระดับหลักสูตร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน หลักสูตร
8.1, 8.2, 8.3,
11.1, 11.2
X
X
X
X

C.1 การรับและการสําเร็จ
การศึกษาของนิสิต
นักศึกษา
C.2 การได้งานทําของบัณฑิต
11.3
หรือการใช้ประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
10.6, 11.5
C.4 ผลงานของผู้เรียน
11.4
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
6.2, 6.4
C.6 ผลงานวิชาการของ
6.7, 11.4
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย
C.7 การกํากับมาตรฐาน
องค์ 1 การ
หลักสูตร
กํากับมาตรฐาน
C.8 การบริหารและจัดการ
ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่ของกรรมการ
ประจําคณะ/สภา
มหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
คณะ/ผู้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน
C.10บุคลากรได้รับการ
6.1, 6.5, 6.6,
พัฒนา
7.1, 7.4, 7.5
C.11ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี 8.4, 8.5, 10.1,
ส่วนได้ส่วนเสีย
10.2, 10.3,
10.4, 10.5,
10.6

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
AUN

X

X

X

AUN

X

X

AUN

Rubric
ระดับคณะ/
สถาบัน

AUN

AUN

AUN

AUN
X

X

X

AUN

X

X*

X*

AUN
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ตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ/สถาบัน

เกณฑ์ข้อย่อย มีตารางการ มีการประเมิน นําผลคะแนนระดับ Rubric
ระดับหลักสูตร รายงานผลใน คะแนนใน หลักสูตรไปใช้ใน
ระดับ
ที่เกี่ยวข้อง ระดับหลักสูตร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน หลักสูตร

C.12การบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะและ
สถาบัน
C.13การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม
S.1 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
S.2 Student mobility
X
X*
S.3 Green University
X หมายถึง Yes หรือ มี
X* หมายถึง อาจใช้ผลระดับหลักสูตร คณะ/สถาบัน ก็ได้
AUN หมายถึง ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน
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ระดับคณะ/
สถาบัน
X
X
X

X*

AUN

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

CDS
CUPT Indicators
CUPT QA
EdPEx
ELO
EQA
IQA
TQA
TQF

ชื่อเต็ม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (The Council of the University Presidents of
Thailand)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Accreditation Board for Engineering and Technology
ASEAN University Network
ASEAN University Network Quality Assurance ประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม
- Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level
- Manual for the Implementation of the Guidelines
- Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors & Framework of
AUN QA Strategic Action Plan 2012 - 2015
Common Data Set
The Council of the University Presidents of Thailand Indicators
The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance
Education Criteria for Performance Excellence (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ)
Expected Learning Outcome
External Quality Assurance
Internal Quality Assurance
Thailand Quality Award
Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
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